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1.0. PREÂMBULO 
 
O Município de Carlinda,Estado de Mato Grosso, por meio 
Apoio na Licitação, nomeados pelo Decreto
à Av. Tancredo Nevess/nº
01.617.905/0001-78, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
Processo Licitatóriona modalidade 
PREÇO POR ITEM, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais das leis
8.666/93, e suas alterações.

Data: 09/03/2016 

Abertura: 08h00min 

Local: PREFEITURA MUNICIPAL, Sala do Departamento de Compras e Licitações, sito Av. 

Av. Tancredo Neves,s/nº, Bairro Centro, 

 
Os Envelopes referentes à 
HABILITAÇÃO serão recebidos pelo(a) Pregoeiro(a) e
dia, hora e endereço supramencionado.
 
2.0. DO OBJETO 
 
2.1.O objeto da presente licitação consiste n
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER 
AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONDICOES, 
QUANTIDADES E EXIGENCIAS
  
2.2. O Município de Carlinda
licitante vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário doterá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei nº 
8.666/93. 
 
3.0. TERMO DE REFERÊNCIA
 
3.1. O Termo de Referência (
apoio da Pregoeira, Equipe de Apoio e 
para todo o procedimento licitatório.
 
4.0. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 
4.1. As despesas decorrentes
Orçamento da Prefeitura Municipal de 
 
4.2. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da 
emissão da respectiva Nota de 
 
5.0. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2016 

,Estado de Mato Grosso, por meio de seu pregoeiro
poio na Licitação, nomeados pelo Decretonº.403, de 10 de Agosto de 

s/nº, Bairro Centro, Carlinda - MT, inscrito no
, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 

Processo Licitatóriona modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2016
, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 

convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais das leis
8.666/93, e suas alterações. 

PREFEITURA MUNICIPAL, Sala do Departamento de Compras e Licitações, sito Av. 

, Bairro Centro, Carlinda - MT. 

Os Envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos 
serão recebidos pelo(a) Pregoeiro(a) em Sessão Pública marcada para o 

dia, hora e endereço supramencionado. 

O objeto da presente licitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER 
AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONDICOES, 
QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

Carlinda – MT não se obriga a adquirir os serviços
licitante vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário doterá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei nº 

3.0. TERMO DE REFERÊNCIA 

ência (Anexo I) foi elaborado pelas Secretarias Solicitantes, com 
, Equipe de Apoio e Secretaria de Administração, o qual servirá de base 

para todo o procedimento licitatório. 

4.0. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

. As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Carlinda - MT para o exercício de 

. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 

5.0. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

de seu pregoeiro e Equipe de 
de 2016, com endereço 
inscrito no, CNPJ/MF 

, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
2016, do tipo MENOR 

, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais das leis nº 10.520/02, nº 

PREFEITURA MUNICIPAL, Sala do Departamento de Compras e Licitações, sito Av. 

e aos DOCUMENTOS DE 
m Sessão Pública marcada para o 

REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE 

ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER 
AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONDICOES, 

DESCRITAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

os serviços relacionados da 
licitante vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário doterá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei nº 

) foi elaborado pelas Secretarias Solicitantes, com 
, o qual servirá de base 

desta licitação serão suportadas pelos recursos previstos no 
MT para o exercício de 2016. 

. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da 
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5.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, e 
compatíveis com o objeto da presente licitação
 
5.2.Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente Pregão, deverão 
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.

5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis.
5.2.2.Não serão aceitos documentos com 
5.2.3.O Pregoeiro reserva
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
5.2.4.  Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela pregoeiro
membros da equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para 
a audiência publica de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que 
acompanhados dos originais

 
5.3.As validades para os documentos apresentados serão aquelas co
documento ou estabelecidos em lei.

5.3.1.Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como 
prazo de validade aceitável o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua 
emissão. 

 
5.4. Não será admitida nesta licitação a
 

5.4.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
5.4.2.Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
5.4.3. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração
ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido 
publicado na imprensa oficial, ou registrado no Cadastro de Fornecedores do 
Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição;
5.4.4.Estrangeiras que não funcionem no País;
5.4.5.Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento 
firmadas junto a este Município;
5.4.6.Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de 
Carlinda, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 
detentor de capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

 
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da 
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na pres
eximindo assim o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 
5.5.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 
certame 

 
5.6.A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante: 
 

5.6.1.Estar ciente das condições da licitação;
5.6.2.Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
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5.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, e 
compatíveis com o objeto da presente licitação. 

pena de desclassificação, os interessados a participar do presente Pregão, deverão 
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.

Só serão aceitas cópias legíveis. 
Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela pregoeiro

membros da equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para 
a audiência publica de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que 
acompanhados dos originais 

As validades para os documentos apresentados serão aquelas co
documento ou estabelecidos em lei. 

Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como 
prazo de validade aceitável o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração

ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido 
publicado na imprensa oficial, ou registrado no Cadastro de Fornecedores do 
Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 

ivos determinantes da punição; 
Estrangeiras que não funcionem no País; 
Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento 

firmadas junto a este Município; 
Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de 

, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 
detentor de capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da 
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na pres
eximindo assim o Pregoeiro e Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93.

Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 

A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 

Estar ciente das condições da licitação; 
Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

5.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, e exerçam atividades 

pena de desclassificação, os interessados a participar do presente Pregão, deverão 
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 

rasuras, especialmente nas datas. 
se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela pregoeiro ou 
membros da equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para 
a audiência publica de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que 

As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada 

Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como 
prazo de validade aceitável o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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 registrado no Cadastro de Fornecedores do 
Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 

Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento 

Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de 
, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 

detentor de capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 

apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da 
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 

do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 

Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 

A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 

Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
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5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
5.6.4.Manter, durante toda 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na 
licitação. 

 
6.0. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO
 
6.1.Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei
microempresa e empresa 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 

6.1.1.Havendo alguma restrição na 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. Eventual interposição de 
recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o 
supracitado. 
 

6.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
 
6.3. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresa e empresa de pequeno porte
em que as propostas apresentadas pelas 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que 
a melhor oferta inicial não seja de uma 
 
6.4.Ocorrendo o empate, proceder
 

6.4.1.A microempresa e empresa de pequeno porte
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
 
6.4.2.Não ocorrendo a contratação da 
forma do subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes, que por ventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 11.2 e
exercício do mesmo direito;
 
6.4.3.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
empresa de pequeno porte
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.
 
6.4.4. Na hipótese da não
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na 

6.0. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
empresa de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. Eventual interposição de 
recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o 

regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresa e empresa de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações 
em que as propostas apresentadas pelas microempresa e empresa de pequeno porte
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 e empresa de pequeno porte

Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

ção em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte
forma do subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes, que por ventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
empresa de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 10.3, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
a execução do eventual contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na 

DE PEQUENO PORTE 

Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. Eventual interposição de 
recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo 

regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
se por empate aquelas situações 

microempresa e empresa de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que 

roempresa e empresa de pequeno porte. 

melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

microempresa e empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes, que por ventura se 

11.4, na ordem classificatória, para o 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa e 
que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 10.3, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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6.4.5. A microempresa e empresa de pequeno porte
trata a LC nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da Lei
documentos de Habilita
situações do § 4º do art. 3º do d
Anexo VIII. 

 
7.0. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
 
7.1.Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 
que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 
envelopes,apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entend
viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas 
(assinatura, endereço, razão social e 
Apoio. 
 
7.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 
realização do certame; 
 
7.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade co
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 
legislação vigente. 
 
7.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 
06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.
 
8.0. DO CREDENCIAMENTO
 
8.1.No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada 
apenas um representante (
quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e 
comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação
(lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao presente 
certame. 
8.2.Se a empresa for representada por procurador, faz
credenciamento através de outorga por instrumento públi
Anexo X), neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances 
de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não 
recursos, bem como demais atos pertinentes a

 
8.2.1.Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social,
outros documentos legalmente aceitos), RG e CPF dos Sócios,  a fim de demonstrar que o 
outorgante possui poderes para tal.
 
8.3.Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio
acompanhar cópia do Ato Constituti
legalmente aceitos), RG e CPF de todos os Sócios, a fim de comprovar ser o responsável 
legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Gestão 2013 – 2016 
 

 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT 

site: www.carlinda.mt.gov.br 

microempresa e empresa de pequeno porteque usufruir dos benefícios de que 
trata a LC nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da Lei, 
documentos de Habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo constante no 

7.0. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 
que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 
envelopes,apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entend
viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas 
(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Pregoeiro e Equipe de 

Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 

Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 

Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 

06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.

8.0. DO CREDENCIAMENTO 

No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante pode
apenas um representante (Anexo V), o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, 
quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e 
comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação

oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao presente 

for representada por procurador, faz
credenciamento através de outorga por instrumento público ou 

X), neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances 
de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não 
recursos, bem como demais atos pertinentes a este Pregão Presencial nº 

Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social,
outros documentos legalmente aceitos), RG e CPF dos Sócios,  a fim de demonstrar que o 
outorgante possui poderes para tal. 

se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
acompanhar cópia do Ato Constitutivo (contrato social,contrato e outros documentos 
legalmente aceitos), RG e CPF de todos os Sócios, a fim de comprovar ser o responsável 
legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

que usufruir dos benefícios de que 
, juntamente com os 

a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
ispositivo supracitado, conforme modelo constante no 

Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 
que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 
envelopes,apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 
viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas 

telefone para contato), junto ao Pregoeiro e Equipe de 

Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 

Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
mpetente poderá, assegurado o 

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

Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 

06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 

licitante poderá credenciar 
se junto ao Pregoeiro, 

quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e 
comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas 

oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao presente 

for representada por procurador, faz-se necessário o 
co ou particular (Modelo 

X), neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances 
de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 

este Pregão Presencial nº 014/2016; 

Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social,contrato e 
outros documentos legalmente aceitos), RG e CPF dos Sócios,  a fim de demonstrar que o 

gerente, diretor ou proprietário, deverá 
e outros documentos 

legalmente aceitos), RG e CPF de todos os Sócios, a fim de comprovar ser o responsável 
legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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8.4.Caso haja a substituição do represe
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das 
demais fases do procedimento licitatório.
 
8.5.Cada credenciado poderá representar apenas uma 
 
8.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3 não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de 
manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, 
enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.
 
8.7. A microempresa e empresa de
concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da 
enquadramento ou reenquadrament
item 6.4.5. 
 
8.8. O documento de Credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente com foto, a Declaração de Cumprimento dos 
Requisitos de Habilitação (
emitida pela junta Comercial ou Cartório competente, 
de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
apresentados ao Pregoeiro quando solicitados.
 
8.9.Os documentos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio 
e juntados ao processo licitatório.
 
9.0. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
9.1.Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois 
envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os 
documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de 
novos licitantes. 
 
9.2.O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso em seu exterior, as 
seguintes informações: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
AVENIDA TANCREDO NEVES
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:
Razão Social 
Bairro_____________,CEP__________________ Complemento_____________________
CNPJ_________________Insc. Est. ________________________________
Fone/Fax__________________ E
 
9.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu 
exterior, as seguintes informações:
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
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Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das 
demais fases do procedimento licitatório. 

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3 não implicará a 
em participar do certame, mas impedirá o representante de 

se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, 
nquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da 

ou reenquadramento de ME e EPP, bem como Declaração mencionado no 

O documento de Credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente com foto, a Declaração de Cumprimento dos 
Requisitos de Habilitação (conforme modelo Anexo IX) bem como a Certidão Simplificada 
emitida pela junta Comercial ou Cartório competente, deverão vir FORA DOS ENVELOPES 
de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
apresentados ao Pregoeiro quando solicitados. 

tos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio 
e juntados ao processo licitatório. 

9.0. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois 

parentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os 
documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de 

O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso em seu exterior, as 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

TANCREDO NEVES, S/Nº, BAIRRO CENTRO, CARLINDA –
PROPOSTA DE PREÇOS 

DADOS DO PROPONENTE: 
______________________Rua/Av__________________nº____, 

Bairro_____________,CEP__________________ Complemento_____________________
CNPJ_________________Insc. Est. ________________________________
Fone/Fax__________________ E-Mail (opcional) ______ 

velope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu 
exterior, as seguintes informações: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

ntante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das 

licitante. 

A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3 não implicará a 
em participar do certame, mas impedirá o representante de 

se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, 

pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa de 

o de ME e EPP, bem como Declaração mencionado no 

O documento de Credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente com foto, a Declaração de Cumprimento dos 

) bem como a Certidão Simplificada 
deverão vir FORA DOS ENVELOPES 

de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, sendo 

tos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio 

Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois 
parentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os 

documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de 

O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso em seu exterior, as 

– MT. 

______________________Rua/Av__________________nº____, 
Bairro_____________,CEP__________________ Complemento_____________________ 
CNPJ_________________Insc. Est. ________________________________ 

velope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
AVENIDA TANCREDO NEVES, 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DADOS DO PROPONENTE:
Razão Social ___________________Rua/Av__________________nº____, 
Bairro_____________, CEP_____________________
Complemento___________________CNPJ__________Insc.Est.______________
Fone/Fax__________________ E
__________________________________
 
9.4.Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos 
Documentos de Habilitação.
 
10.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
10.1.A proposta (conforme modelo Anexo II
impressa ou datilografada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, admitindo
se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que 
acompanhadas de sua tradução entre parênteses, 
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir 
obrigações em nome da 
mandatário), redigida com clareza, se
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de 
um resultado e, ainda, contendo:
 

10.1.1.Uma única cotação, contendo,
corrente nacional, bem como todas especificações do produto, para cada item
expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos 
após a vírgula) e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência 
entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;
10.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: Razão Social, endereço completo, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e 
respectivo banco, praça de pagamento e endereço eletrônico;
10.1.3. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, a contar da data de sua

10.1.3.1.A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida 
pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
10.1.4.Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos 
os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes,
administrativas, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, 
porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de 
reivindicar custos adicionais.

 
10.2.Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassi
caracterizar preço inexequível
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, s
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 
AVENIDA TANCREDO NEVES, S/Nº, BAIRRO CENTRO, CARLINDA –

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

DADOS DO PROPONENTE: 
Razão Social ___________________Rua/Av__________________nº____, 
Bairro_____________, CEP_____________________ 
Complemento___________________CNPJ__________Insc.Est.______________
Fone/Fax__________________ E-Mail (opcional) 
__________________________________ 

Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos 
Documentos de Habilitação. 

10.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

conforme modelo Anexo III) deverá ser emitida em 01 (uma) via, 
impressa ou datilografada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, admitindo
se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que 

sua tradução entre parênteses, suas folhas devem ser numeradas e 
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir 
obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem 
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de 
um resultado e, ainda, contendo: 

Uma única cotação, contendo, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
bem como todas especificações do produto, para cada item

expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais 
e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência 

re os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;

Folha de identificação da licitante, contendo: Razão Social, endereço completo, 
número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e 

respectivo banco, praça de pagamento e endereço eletrônico; 
O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida 

pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos 
os operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes,

bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, 
porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento 

do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de 
reivindicar custos adicionais. 

Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais;

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

– MT. 

Razão Social ___________________Rua/Av__________________nº____, 

Complemento___________________CNPJ__________Insc.Est.__________________ 
Mail (opcional) 

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

) deverá ser emitida em 01 (uma) via, 
impressa ou datilografada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, admitindo-
se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que 

suas folhas devem ser numeradas e 
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir 

(proprietário, dirigente, sócio-gerente ou 
m emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem 

alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de 

PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS, em moeda 
bem como todas especificações do produto, para cada item, 

(duas casas decimais 
e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência 

re os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 

Folha de identificação da licitante, contendo: Razão Social, endereço completo, 
número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e 

O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida 
pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos 
os operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, taxas 

bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, 
porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento 

do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de 

Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
ficação da mesma por 

no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

em ônus adicionais; 
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10.3.A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não 
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser 
fornecida na fase de julgamento;
 
10.4.Os valores ofertados deve
pena de desclassificação da proposta;
 
10.5.Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos do
encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os 
quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
 
10.6.O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos;
 
10.7.Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente e fato superveniente e aceito pelo 
 
10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta 
apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras 
que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas 
preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes err
devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeiro.
 
10.9.Serão DESCLASSIFICADAS 
 

10.9.1.Que não atenderem as especificações e exigências do presente 
Anexos ou da Legislação aplicável;
10.9.2.Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento;
10.9.3.Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital;
 

10.10.A simples participação neste certame implica em:
 

10.10.1.Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri
empresas interessada
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 
de tais atos; 
10.10.2. Que a empresa
(quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Município de 
Carlinda – MT, que estabelecerá novo prazo
  
10.10.3. Comprometimento da 
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;

 
11.0. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E APLICAÇÃO DOS LANCES VERBAIS
 
11.1.O critério de julgamento das propostas será o de 
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A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não 
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser 
fornecida na fase de julgamento; 

Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob 
pena de desclassificação da proposta; 

Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos do
encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os 
quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos; 

Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente e fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta 
apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras 
que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas 
preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes err
devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeiro. 

DESCLASSIFICADAS as propostas: 

ue não atenderem as especificações e exigências do presente 
Anexos ou da Legislação aplicável; 

missas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 

ue impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
das neste Edital; 

A simples participação neste certame implica em: 

lena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das 

s interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 

empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada em até 48 
(quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Município de 

MT, que estabelecerá novo prazo; 

omprometimento da empresa vencedora em fornecer os produtos
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;

11.0. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E APLICAÇÃO DOS LANCES VERBAIS

O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não 
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser 

m ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob 

Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os 

Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

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

Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta 
apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras 
que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao 
preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros serviços 

ue não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus 

missas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

ue impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

lena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
las, correndo por conta das 

s todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 

vencedora deverá apresentar proposta atualizada em até 48 
(quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Município de 

vencedora em fornecer os produtos objeto 
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos; 

11.0. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E APLICAÇÃO DOS LANCES VERBAIS 

menor preço por item. 
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11.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená
em ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, 
classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as 
propostas com valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percentuais 
relativamente à de menor preço;
 
11.3.O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando 
aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e 
 
11.4.Não havendo, no mínimo, 
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços por 
 

11.4.1.Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o 
mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais;

 
11.5.O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de f
a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. A aplicação do valor de 
redução entre os lances, incidirá sobre o preço total do objeto,
 

11.5.1.Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.
 
11.6.Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas 
destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita;
 
11.7. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 
tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer
de telefone celular e outros;
 
11.8. A ausência de representante credenciado ou a 
quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 
verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas; 
 
11.9. O encerramento da fase compet
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
 
11.10.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado p
 

11.10.1.Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão;

 
11.11.Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem 
decrescente de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos;
 
11.12.Não poderá haver desistência dos lances ofertados;
 
11.13.O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado 
pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito;
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abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená
em ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, 
classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as 

postas com valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percentuais 
relativamente à de menor preço; 

O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando 
aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;

Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidasnos termos do subitem 11.2 serão 
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços por lote oferecidos nas propostas escritas;

Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o 
mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais; 

O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de f
a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. A aplicação do valor de 
redução entre os lances, incidirá sobre o preço total do objeto, por item, 

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

Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas 
destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita; 

vidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 
tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer
de telefone celular e outros; 

A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 
quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 
verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 

O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão; 

Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem 
or, consubstanciado nos descontos oferecidos; 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado 
pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito; 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á 
em ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, 
classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as 

postas com valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percentuais 

O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando 
condições fixados no edital; 

nos termos do subitem 11.2 serão 
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos 

lote oferecidos nas propostas escritas; 

Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o 

O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. A aplicação do valor de 

por item, livremente. 

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

Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas 

vidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 
tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se 

desistência em apresentar lance verbal, 
quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 
verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 

á quando, indagados pelo Pregoeiro, as 
 

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

Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 

Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem 

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado 
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11.14.Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado.
 
11.15. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas 
ordem de classificação, até a apuração 
 
11.16.Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos 
nesteEdital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo Pregoeiro;
 
11.17.Não será considerada qual
Edital e seus Anexos. 
 
12.0. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
12.1.Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 
observando que: 
 

12.1.1.A licitante que declarar que c
cumprir será inabilitado e sujeito às penalidades legais;
12.1.2.Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação, prevista no subitem 12.1.2.5:

12.1.2.1.A nã
12.1.2.2.A 

protocolos de requerimento de certidão;
12.1.2.3.A apresentação de documentação de habilitação que contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos;
12.1.2.4.Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente 

serão aceitos com data não excedente a 6
prevista para apresentação das propostas, exceto atestado;

12.1.2.5.Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser 
extraídos via internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou um dos membros da equ
comprovação de autenticidade daqueles apresentados;

12.1.2.6.O envelope referente aos documentos de habilitação deverá 
conter os documentos em originais atualizados, ou cópia de cada documento, 
individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos 
originais, não se aplicando aos documentos que pude
internet. 

 
12.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, 
e inseridos no envelope n. 02, são os seguintes:
 

12.2.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilita
forma do artigo 32, § 2º

 
a) No caso de micro

Complementar n.
à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 
declaração. 
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Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado. 

. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências;

se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos 
nesteEdital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo Pregoeiro;

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

12.0. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 

A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir será inabilitado e sujeito às penalidades legais; 

Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação, prevista no subitem 12.1.2.5: 

não apresentação da documentação exigida para habilitação;
 substituição dos documentos exigidos para habilitação por 

protocolos de requerimento de certidão; 
apresentação de documentação de habilitação que contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos; 
Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente 

eitos com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da da
prevista para apresentação das propostas, exceto atestado; 

Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser 
extraídos via internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou um dos membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de 
comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 

O envelope referente aos documentos de habilitação deverá 
conter os documentos em originais atualizados, ou cópia de cada documento, 

autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos 
originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via 

Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, 
e inseridos no envelope n. 02, são os seguintes: 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilita
ma do artigo 32, § 2º, da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo V

No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 
Complementar n.º 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente 
à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 

. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na 
de uma proposta que atenda todas as exigências; 

se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos 
nesteEdital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo Pregoeiro; 

quer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 

umpre os requisitos de habilitação e não os 

Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de 

o apresentação da documentação exigida para habilitação; 
substituição dos documentos exigidos para habilitação por 

apresentação de documentação de habilitação que contrariar 

Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente 
) dias de antecedência da data 

Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser 
extraídos via internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, 

ipe de apoio, apenas para efeitos de 

O envelope referente aos documentos de habilitação deverá 
conter os documentos em originais atualizados, ou cópia de cada documento, 

autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos 

rem ser extraídos via 

Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
conforme modelo Anexo VII); 

de pequeno porte que, nos termos da Lei 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente 

à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 
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12.2.2. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 
Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo 
 
12.2.3. Declaração da própria 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 
(conforme modelo Anexo 
 
12.3. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
 

12.3.1. Cédula de Identidade, quando se tratar de 
 
12.3.2.contrato comercial, no caso de 
 
12.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado documentos de eleição de seus administradores;
 
12.3.4. Inscrição do ato constitutivo, n
prova de diretoria em exercício;
 
12.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de 
em funcionamento no País, e ato de
expedido pelo Órgão

 
12.4. Documentos relativos à
 

12.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
 
12.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, inscrição no Cadastro 
de Contribuintes Municipal ou Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
 
12.4.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 
através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa da União, expedidas pela 
Procuradoria da Fazen
 
12.4.4.Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal;
 
12.4.5. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;
 
12.4.6.Certidão Negativa de Débitos de competência da Procuradoria Geral do Estado 
do Respectivo domicilio tributário.
 
12.4.7.Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social 
situação regular no cumprimento dos encar
seja apresentada uma única certidão unificada, conforme possibilidade prevista na 
certidão do item 12.4.3;
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Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 
nos 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 artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 

conforme modelo Anexo VI); 

Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 
conforme modelo Anexo VI). 

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

Cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual;

comercial, no caso de empresa individual; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado documentos de eleição de seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato decontrato ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir

ocumentos relativos àRegularidade Fiscal: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, inscrição no Cadastro 
de Contribuintes Municipal ou Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 
através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal
Procuradoria da Fazenda Nacional; 

de regularidade com a Fazenda Municipal; 

Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

Certidão Negativa de Débitos de competência da Procuradoria Geral do Estado 
do Respectivo domicilio tributário. 

Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social – 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, 
seja apresentada uma única certidão unificada, conforme possibilidade prevista na 

2.4.3;� 
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Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 
nos 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 artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da 

de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

individual; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

 

o caso de sociedades civis, acompanhada de 

ou sociedade estrangeira 
ou autorização para funcionamento 

competente, quando a atividade assim o exigir 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, inscrição no Cadastro 
de Contribuintes Municipal ou Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 
através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições 

Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Negativa de Débitos de competência da Procuradoria Geral do Estado 

 INSS, demonstrando 
gos sociais instituídos por Lei, caso não 

seja apresentada uma única certidão unificada, conforme possibilidade prevista na 
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12.4.8.Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
 
12.4.9. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
pela Lei nº 12.440/2011);
 
12.4.10.A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa;
 

12.4.10.1.Considera
conste a existência de créditos não vencidos, em curso 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
tributário administrativo ou conc
segurança.

 
12.5. Documentos relativos à 
 
12.5.1.Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 
lei, registrado na junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios,podendo ser atualiza
por índice oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da 
Proposta.  

12.5.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registra
Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados 
aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados:  

a) sociedades regidas pela Lei 
��publicados em Diário Of
* publicados em jornal de grande circulação; ou
* por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante.  
 
b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
* por fotocópia das páginas do livro Diário, onde o balança e as demonstrações contábeis 
foram levantadas, inclusive com os inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, ou� 
* por fotocópia das Demonstrações Contábeis, incluindo o Balanço devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 
Microempresas e Empresa
* Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
12.5.3. Certidão de Falência e Concordata emitida pelo 
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Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43

/2011); 

A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa; 

Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos, em curso 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

ocumentos relativos à Qualificação Econômica-Financeira: 

Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 
lei, registrado na junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios,podendo ser atualiza
por índice oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da 

. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registra
Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados 
aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  
 Oficial; ou 

publicados em jornal de grande circulação; ou� 
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  
por fotocópia das páginas do livro Diário, onde o balança e as demonstrações contábeis 

foram levantadas, inclusive com os inclusive com os Termos de Abertura e de 

a das Demonstrações Contábeis, incluindo o Balanço devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte “Simples Nacional”. 

Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

ertidão de Falência e Concordata emitida pelo distribuidor da sede da licitante.

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A da 

Lei nº 5.452/43 (Incluído 

A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 

se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

essão de medida liminar em mandado de 

 

Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 
lei, registrado na junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios,podendo ser atualizados 
por índice oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da 

. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados 
aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

por fotocópia das páginas do livro Diário, onde o balança e as demonstrações contábeis 
foram levantadas, inclusive com os inclusive com os Termos de Abertura e de 

a das Demonstrações Contábeis, incluindo o Balanço devidamente registrado 

Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Lei das 

Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

distribuidor da sede da licitante. 
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12.6. Documentos relativos à 
 
12.6.1. O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica de pelo menos uma 
empresa publica ou privada que comprove que a mesma possui capacidade técnica para 
atender as demandas das Secretarias do Município.
 
12.6.2.Declaração se responsabilizando e assumindo o compromisso de que t
prestadores de serviços 
confeccionadas em brim ou tecidos apropriado, em modelos e cores a serem previamente 
aprovados pela fiscalização da Prefeitura, bem como utilizando os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), bem como vestimentas adequada
 
13.0. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
13.1. Encerrada a fase de lances para os itens, o Pregoeiro procederá à abertura do(s) 
envelope(s) contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) que apresentou a 
melhor proposta, verificando sua regularidade;
 
13.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 
recursos; 
 
13.3.Caso a licitante classificada em primei
habilitação das licitantes com as ofertas 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital;
 
13.4.Quando todas as licitant
e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, 
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da 
Lei nº 8.666/93, mantendo-
 
13.5.Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavra
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 
representantes presentes, pe
 
14.0. RECURSOS 
 
14.1.Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) 
atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata;
 
14.2.O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos 
por quem não tem poderes, negando
decisão, com seu fundamento,
 
14.3.Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá 
juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia 
memoriais contendo razões que reforcem os fundamen
extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão;
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ocumentos relativos à Qualificação Técnica: 

O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica de pelo menos uma 
publica ou privada que comprove que a mesma possui capacidade técnica para 

atender as demandas das Secretarias do Município. 

Declaração se responsabilizando e assumindo o compromisso de que t
 estarão devidamente uniformizados, com camisas e calças 

confeccionadas em brim ou tecidos apropriado, em modelos e cores a serem previamente 
aprovados pela fiscalização da Prefeitura, bem como utilizando os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), bem como vestimentas adequadas em dias de chuva

13.0. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Encerrada a fase de lances para os itens, o Pregoeiro procederá à abertura do(s) 
envelope(s) contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) que apresentou a 

verificando sua regularidade; 

Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada 
lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 

Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a 
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital;

Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão 
e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, 
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da 

-se a classificação das propostas e lance verbais.

Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavra
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 
representantes presentes, pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio.

Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) 

das suas razões (motivação), que serão registrados em ata;

O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos 
por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal 
decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata; 

Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá 
juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, 
memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a 
extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão;

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica de pelo menos uma 
publica ou privada que comprove que a mesma possui capacidade técnica para 

Declaração se responsabilizando e assumindo o compromisso de que todos os 
ormizados, com camisas e calças 

confeccionadas em brim ou tecidos apropriado, em modelos e cores a serem previamente 
aprovados pela fiscalização da Prefeitura, bem como utilizando os Equipamentos de 

s em dias de chuva. 

Encerrada a fase de lances para os itens, o Pregoeiro procederá à abertura do(s) 
envelope(s) contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) que apresentou a 

Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada 
lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 

ro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a 
e a qualificação destas, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital; 

es forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão 
e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, 
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da 

se a classificação das propostas e lance verbais. 

Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrado Ata 
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 

lo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio. 

Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) 

das suas razões (motivação), que serão registrados em ata; 

O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos 
lhes, desse modo, processamento, devendo tal 

Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá 
à realização do pregão, 

tos iniciais. Não será permitida a 
extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão; 
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14.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
apresentar suas contrarrazões
contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo
lhes assegurada vista imediata dos autos;
14.5.A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da 
licitante, podendo oPregoeiro adjudicar o objeto à vencedora;
 
14.6.Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte 
forma: 
 

14.6.1.O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de 
razões e contrarrazões
14.6.2.Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por 
escrito, suas razões e 
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê
devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;

 
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
14.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de 
Licitações, em dias úteis, no horário de 07h00
 
14.9.Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo(a) 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio na Licitação, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial 
e encaminhará o procedimento lic
 
14.10. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 
Município; 
 
14.11.O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
 
14.12.Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei nº10.520/02 e legislação vigente.
 
15.0. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 
15.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a 
homologação do Prefeito Municipal do Município de 
 
15.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 
e oito) horas,contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;
 
15.3.No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar 
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de 
poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes na ordem em que foram 
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. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, 

contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo
lhes assegurada vista imediata dos autos; 

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
o deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da 

licitante, podendo oPregoeiro adjudicar o objeto à vencedora; 

Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte 

Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de 
contrarrazões; 

Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por 
escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior 
devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso; 

acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de 
Licitações, em dias úteis, no horário de 07h00min as 13h00min horas. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo(a) 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio na Licitação, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial 
e encaminhará o procedimento licitatório para homologação pelo Prefeito Municipal;

O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 

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

Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei nº10.520/02 e legislação vigente. 

O E HOMOLOGAÇÃO 

A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a 
homologação do Prefeito Municipal do Município de Carlinda – MT. 

Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 

contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;

o caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de 

la, ou convocar os licitantes remanescentes na ordem em que foram 
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. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
lapso do subitem anterior, 

contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
o deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da 

Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte 

Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de 

Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por 
, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 

lo subir à autoridade superior 
devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 

acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de 
 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo(a) 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio na Licitação, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial 

refeito Municipal; 

O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 

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

Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 

A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a 

Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta 

contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 

a Ata de Registro de Preços, 
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de Carlinda – MT 

la, ou convocar os licitantes remanescentes na ordem em que foram 
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classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira 
classificada teria sido contratada.
 
16.0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
16.1.As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar
de Preços e/ou Contrato Administrativo
 
16.2. A Ata de Registro de Preços
e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município
prorrogado por tantas vezes quantas permitidas na lei 8666/93
 
16.3.O prazo para assinatura a Ata de Registro de Preços
contados da convocação formal da adjudicatária, ocasião em que deverão estar atualizadas 
a certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviços – FGTS; 
 
16.4.A Ata de Registro de Preços 
adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os 
poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses 
documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as 
exigências do subitem anterior;
 
16.5.A critério da administração, o prazo para assinatura 
poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da 
adjudicatária e aceito por este Município;
 
16.6.Constituem motivos para o cancelamento d
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem 
como as previstas no item 20 do Edital;
 
16.7. Publicada na imprensa oficial do Município, o extrato 
este terá efeito de compromisso de fornecimento;
 
16.8. A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da 
convocação, comparecer ao Seto
empenho; 
 
16.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o edital ou se recusar a retirar a nota de 
empenho, sem justificativa comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no 
Art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sem prejuízo das cominações legais previstas neste 
Edital. 
 
17.0. DA UTILIZAÇÃO D
PARTICIPANTES 
 
17.1. Poderão utilizar-se d
Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, 10
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ssificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira 
classificada teria sido contratada. 

REGISTRO DE PREÇOS 

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em 
Contrato Administrativo, cuja minuta consta do Anexo X

A Ata de Registro de Preços terá sua vigência de até 12 (doze) meses, tendo validade 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município

prorrogado por tantas vezes quantas permitidas na lei 8666/93; 

O prazo para assinatura a Ata de Registro de Preços será de 02 (dois) dias úteis, 
contados da convocação formal da adjudicatária, ocasião em que deverão estar atualizadas 

existência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

A Ata de Registro de Preços deverá ser assinado pelo representante legal da 
dicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os 

poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses 
documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as 

subitem anterior; 

A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da 
adjudicatária e aceito por este Município; 

m motivos para o cancelamento daAta de Registro de Preços / Contrato 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem 
como as previstas no item 20 do Edital; 

Publicada na imprensa oficial do Município, o extrato da Ata de Registro de Preços
terá efeito de compromisso de fornecimento; 

A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da 
convocação, comparecer ao Setor Competente para retirar a Ordem de Entrega e a nota de 

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o edital ou se recusar a retirar a nota de 

ustificativa comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no 
Art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sem prejuízo das cominações legais previstas neste 

17.0. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃOS NÃO 

se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da 
Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, 10

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

ssificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira 

ão em Ata de Registro 
XI e Anexo XII; 

terá sua vigência de até 12 (doze) meses, tendo validade 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser 

será de 02 (dois) dias úteis, 
contados da convocação formal da adjudicatária, ocasião em que deverão estar atualizadas 

existência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND e o 
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

pelo representante legal da 
dicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os 

poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses 
documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as 

da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da 

aAta de Registro de Preços / Contrato as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem 

da Ata de Registro de Preços, 

A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da 
r Competente para retirar a Ordem de Entrega e a nota de 

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o edital ou se recusar a retirar a nota de 

ustificativa comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no 
Art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sem prejuízo das cominações legais previstas neste 

POR ORGÃOS NÃO 

órgãos ou entidades da 
Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, 10.520/02. 
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17.2. Caberá ao fornecedor detentor da
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
prejudicial as obrigações anteriormente assumidas.
 
17.3. O Município de Carlinda
administração da Ata de Registro de Preços 
 
18.0. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
 
18.1.As hipóteses de acréscimos ou supressões quantita
Lei de Licitações, não se aplicam ao Registro de Preços, podendo aplicarem
contrato administrativo derivado do registro nos
do TCE-MT. 
 
19.0. CONTROLE DE PREÇOS
 
19.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
19.2. Quando o preço registrado tornar
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarema 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
19.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 
19.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original.
 
19.3. Quando o preço de mercado 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 

19.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorraantes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penali
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
19.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
 
19.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação daAta de Registro de Preços
da contratação mais vantajosa.

 
20.0. CANCELAMENTO D
 
20.1. O proponente terá a sua Ata de Registro de Preços
processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
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Caberá ao fornecedor detentor daAta de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desdeque não seja 
prejudicial as obrigações anteriormente assumidas. 

Carlinda- MT será o órgão responsável pelos atos de controle e 
da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

As hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas previstas no artigo 65, §1
Lei de Licitações, não se aplicam ao Registro de Preços, podendo aplicarem
contrato administrativo derivado do registro nos termos da Resolução de Consulta 22/2012 

19.0. CONTROLE DE PREÇOS 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

s, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarema 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorraantes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penali

cidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
daAta de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

20.0. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

oponente terá a sua Ata de Registro de Preços cancelado, por intermédio de 
rativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

, observadas as condições 
do fornecimento, desdeque não seja 

MT será o órgão responsável pelos atos de controle e 
decorrentes desta licitação. 

tivas previstas no artigo 65, §1º, da 
Lei de Licitações, não se aplicam ao Registro de Preços, podendo aplicarem-se, contudo, ao 

termos da Resolução de Consulta 22/2012 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

s, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 

praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarema 

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

se superior aos preços registrados e o fornecedor 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorraantes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

cancelado, por intermédio de 
rativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 
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20.1.1.Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição de matérias
à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, 
estar impossibilitado de cumprir as exigências 
ocorrência de desequilíbrio econômico
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações;
20.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
 

20.2.Por iniciativa do Município de 
cancelada: 

 
20.2.1. Quando o proponente:
20.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;
20.2.1.2.Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
20.2.1.3.Não cumprir as obrigações decorrentes d
20.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de 
Entrega decorrente d
20.2.2. O Município poderá cancel
interesse público, devidamente motivado e justificado.

 
21.0. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
 
21.1.Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das esp
 
21.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
 
21.3.  Permitir o livre acesso do empregado da 
possam executar suas tarefas;
 
21.4.  Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, 
bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 
serviços; 
21.5. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos
neste instrumento no prazo estipulado na 
das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;
 
21.6.  Modificar a Ata de Registro de Preços e/ou 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
 
21.7. Rescindir unilateralmente a 
especificados no inciso I do artigo 79 da ref
 
21.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto;
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Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos 
à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, 

ilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços
ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações; 

Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

Por iniciativa do Município de Carlinda - MT, a Ata de Registro de Preçosserá 

Quando o proponente: 
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços
Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de 

Entrega decorrente da Ata de Registro de Preços; 
O Município poderá cancelar a Ata de Registro de Preços

interesse público, devidamente motivado e justificado. 

21.0. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das especificações; 

Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 

Permitir o livre acesso do empregado da empresa CONTRATADA a fim de que 
possam executar suas tarefas; 

Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, 
bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos
strumento no prazo estipulado na Ata de Registro de Preços depois do recebimento 

das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;

Ata de Registro de Preços e/ou contrato, unilateralmente, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

Rescindir unilateralmente a Ata de Registro de Preços e/ou 
especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei; 

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto; 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
primas, de transporte de mercadorias, alusivos 

à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, 
da Ata de Registro de Preços, por 

financeiro que torne seu preço inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 

Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 

MT, a Ata de Registro de Preçosserá 

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

a Ata de Registro de Preços; 
Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de 

Registro de Preços, ainda, por razões de 

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 

CONTRATADA a fim de que 

Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, 
bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos 
depois do recebimento 

das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização; 

contrato, unilateralmente, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

ou contrato, nos casos 

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
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21.9.  Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua 
prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer 
eventual ocorrência de relevo relacionado com o mesmo.
 
21.10. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da 
CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das ativida
que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, 
após advertência por escrito;
 
21.11.  Zelar pelo bom andam
dirimindo dúvida porventura existent
 
22.0. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO
 
22.1. Para o fiel cumprimento do presente 
CONTRATADA se compromete a:
a) executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;
b) ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta
Preçose/ou contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a 
preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua 
responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá 
descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;
c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, a
d) selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
e) colocar à disposição da CO
de Preços, o pessoal necessário à execução dos serviços;
f) registrar e controlar diariamente a 
as ocorrências nos locais de serviços, diligenc
sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 
dos serviços; 
g) efetuar a reposição de p
h) comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução da 
i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao aten
seus empregados acidentados ou com mal súbito;
k) manter, durante a execução da 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação;
l) não permitir que seus empregados acu
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 
anualmente desse direito; 
m) comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção
mensal do valor faturado; 
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Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua 
ando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer 

eventual ocorrência de relevo relacionado com o mesmo. 

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da 
CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das ativida
que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, 
após advertência por escrito; 

Zelar pelo bom andamento da presente Ata de Registro de Preços e/ou 
dirimindo dúvida porventura existente, através da Secretaria Municipal de Administração.

22.0. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO

Para o fiel cumprimento do presente Ata de Registro de Preços e/ou 
CONTRATADA se compromete a: 

executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;

ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
ros, originados direta ou indiretamente da execução da 

contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a 
preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua 

bilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá 
descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;

a outrem, no todo ou em parte, a presente Ata de Registro de Preços
selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 

encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência da Ata de Registro 
, o pessoal necessário à execução dos serviços; 

registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
rejudicar a perfeita execução da Ata de Registro de Preços e/ou contrato;

prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao aten
seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços e/ou 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação;

não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

 
comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

rias e fiscais, como condição à percepção 
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Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua 
ando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer 

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da 
CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, 
que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, 

Ata de Registro de Preços e/ou contrato, 
e, através da Secretaria Municipal de Administração. 

22.0. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO 

Ata de Registro de Preços e/ou contrato, a 

executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 

ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
ou indiretamente da execução da Ata de Registro de 

contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a 
preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua 

bilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá 
descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo; 

Ata de Registro de Preços; 
selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 

encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 

na data de início da vigência da Ata de Registro 

e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
iando para que os horários estabelecidos 

sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

essoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
contrato; 

prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 

Ata de Registro de Preços e/ou contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação; 

mulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
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n) planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE;
o) substituir o uniforme dos empregados sempre que não aten
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 
estado de conservação. 
p) zelar pelas máquinas e equipamentos post
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza;
q) não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 
empregados; 
r) atender de imediato as solicitações quanto a substitu
ser considerada inadequada para a prestação dos serviços;
s) instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segura
medicina do trabalho; 
t) inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;
u) responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
v)responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
com o cumprimento a ser contratado.
 
23.0. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇ
 
23.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita 
e rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, 
obrigando-se a empresa 
solicitados. 
 
23.2.  A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a 
empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviço
em desacordo com a Ata de Registro de Preços
a) Verificar junto à empresa
providências necessárias para o bom andamento dos serviços;
b) Emitir pareceres em todos os atos da 
Registro de Preços e/ou 
prorrogações e rescisão da 
c) Acompanhar a distribuição d
mesmo estão sendo utilizados de forma racional e econômica;
d) Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a execução das 
tarefas, sempre de forma respeitosa;
e)Solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias;

 
23.3.  Não obstante a empresa
execução de todos os serviços, a Prefeitura Municipal de 
sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização sobre os serviços.
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planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE; 

substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 

zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza;

não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão
ser considerada inadequada para a prestação dos serviços; 

obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segura

inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;

se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
com o cumprimento a ser contratado. 

23.0. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita 
e rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, 

a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem 

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
irimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a 

, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviço
Ata de Registro de Preços, tais como: 
empresa contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 

providências necessárias para o bom andamento dos serviços; 
b) Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução da 

 contrato, em especial na aplicação de sanções, altera
prorrogações e rescisão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato; 
c) Acompanhar a distribuição dos serviços de limpeza e conservação, verificando se os 
mesmo estão sendo utilizados de forma racional e econômica; 

Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a execução das 
tarefas, sempre de forma respeitosa; 
e)Solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias; 

empresa contratada seja a única e exclusiva r
execução de todos os serviços, a Prefeitura Municipal de Carlinda reserva
sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização sobre os serviços. 
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planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 

derem às condições mínimas 
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 

os a sua disposição para execução dos 
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza; 

não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

ições de mão-de-obra que venha a 

obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços; 

omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE; 

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 

Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita 
e rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, 

a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem 

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
irimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a 

, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 

contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 

ntratada relativos à execução da Ata de 
na aplicação de sanções, alterações, 

de limpeza e conservação, verificando se os 

Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a execução das 

contratada seja a única e exclusiva responsável pela 
reserva-se no direito de, 

sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
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23.4.  A existência da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da contratada, na prestação dos serviços contratados.
 
23.5.  Cabe à empresa
fiscalização inerente ao objeto do
Prefeitura, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 
responsabilidade da empresa
irregularidade e, na ocorrênci
seus agentes e prepostos. 
 
23.6.  É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada 
após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liber
pagamento. 
 
24.0. DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
 
24.1.Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme 
cronograma abaixo: 
 
a). Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá s
cada mês,onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês 
 
24.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 
documento fiscal, os seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito do INSS;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais e Dí
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 
relativa ao mês anterior da prestação d
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
prestação dos serviços; 
f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias
entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura;
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuad
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 
anterior da prestação de serviço
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços;
i) Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a 
pagamento dos benefícios referentes ao mês da pr
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ncia da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da contratada, na prestação dos serviços contratados.

empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da 
fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 
Prefeitura, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 

empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da Prefeitura ou de 

 

É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada 
após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liber

24.0. DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. 

Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme 

da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
,onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente

24.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 
seguintes documentos: 

Certidão Negativa de Débito do INSS; 
Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal); 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 
relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês 

Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá s

f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
provante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 

recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias
entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura; 
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.

Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 
no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 

anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços; 

Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa
pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços.
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ncia da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da contratada, na prestação dos serviços contratados. 

contratada atender prontamente a quaisquer exigências da 
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

Prefeitura, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

responsabilidade da Prefeitura ou de 

É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada 
após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liberação do 

Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme 

er dos dias 29 à 31 de 
subsequente. 

24.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 

Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos; 
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 

e serviço constante na fatura, exceto no último mês 
, quando o mês de referência deverá ser o da 

f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
provante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 

recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 

o pela internet, no valor apurado na GFIP. 
Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 

no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 
constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 

empresa deverá comprovar o 
estação dos serviços. 
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24.3. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando 
que os serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde 
que comprove: 
a) quitação da folha de pagamento referente 
serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato;
b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços;
c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 
os pagamentos resultantes da prestação dos serviços.
 
24.4. O Município de Carlinda
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da 
vencedora do certame licitatório.
 
24.5.  Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
24.6.O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, des
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 
pagamento; 

 
24.6.1.Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas. 
24.6.2.Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva

 
24.7.O Município de Carlinda
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com 
terceiros por intermédio da operação de 
 
24.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado.
 
25.0. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
25.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da 
Lei 8.666/93, quais sejam: 

a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
até o 30º (trigésimo) 
Contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do 
Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto, com a 
consequente rescisão contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
injustificadamente, desistir d
sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;
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. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando 
que os serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde 

a) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução dos 
serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato; 
b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços; 

quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 
os pagamentos resultantes da prestação dos serviços. 

Carlinda/MT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da 
vencedora do certame licitatório. 

Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, des
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

 
Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços entregues.

Carlinda - MT não efetuará antecipado, pagamento de título 
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com 
terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 

esas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 

25.0. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da 

 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços e/ou 

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Ata de Registro de Preços e/ou 
, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto, com a 

rescisão contratual; 
20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 

injustificadamente, desistir da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando 
que os serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde 

ao mês imediatamente anterior a execução dos 

b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 

quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 

se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 

Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos produtos 
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
entregues. 

MT não efetuará antecipado, pagamento de título 
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com 

esas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
Ata de Registro de Preços e/ou 

Ata de Registro de Preços e/ou 
, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto, com a 

20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
Ata de Registro de Preços e/ou Contratoou der causa à 

sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 
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e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 

25.2.As multas serão descon
Preços e/ou Contrato ou cobradas administrativa ou judicialmente;
 
25.3.As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a 
Preços e/ou Contrato, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha 
acarretar ao Município de Carlinda
 
25.4.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis; 
 
25.5.Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
 

25.5.1.Desclassificação ou inabilitação; caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
 
25.5.2.Cancelamento d
assinada, procedendo
 

26.0. DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
26.1.É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública; 
 
26.2.Fica assegurado ao Município de 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;
 
26.3.As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
 
26.4.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente do Município de 
 
26.5.O Pregoeiro, no interesse público
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a
 
26.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
aquisição; 
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Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e 

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

As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora
ou cobradas administrativa ou judicialmente; 

As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata de Registro de 

, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha 
Carlinda - MT; 

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

Desclassificação ou inabilitação; caso o procedimento se encontre em fase de 

Cancelamento da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento; 

26.0. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

Fica assegurado ao Município de Carlinda - MT o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;

As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente do Município de Carlinda - MT; 

O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

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

detentora daAta de Registro de 

As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
da Ata de Registro de 

, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha 

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

Desclassificação ou inabilitação; caso o procedimento se encontre em fase de 

a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, se este já estiver 

É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

MT o direito de, no interesse da 
, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente; 

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

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 

As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
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26.7. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de 
com exclusão de qualquer outro;
 
26.8.As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do 
Município e no site Oficial da Prefeitura Municipal de 
(www.carlinda.mt.gov.br), salvo com referência àquelas 
feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, 
por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto 
ao resultado de: 

 
a) Julgamento deste Pre
b) Recurso porventura interposto.

 
26.9.A Cópia do Edital deste Pregão Presencial e de seus Anexos poderá ser obtida junto 
ao Departamento de Licitações ou pelo site: 
 
26.10. Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no 
Departamento de Licitações, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do 
encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso 
contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o 
que o Município se reserva o direito de fragmentá
 
26.11. Aos casos omissos aplicam
Lei 8.666/93, no que couber.
 
27.0. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO
27.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:
 
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II – Planilha Quantitativa;
Anexo III - Modelo de Proposta Financeira;
Anexo IV – Orientações para Elaboração de Planilha de Custos;
Anexo V - Modelo Carta de Credenciamento;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;
Anexo VII - Modelo de Declaração de 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de ME ou 
Anexo IX - Modelo de Declaração Habilitação;
Anexo X - Modelo de Procuração Particular
Anexo XI - Minuta da Ata de Registro de Preços 
ANEXO XII - Minuta de Contrato. 
 

Carlinda
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As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de 
com exclusão de qualquer outro; 

As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do 
Município e no site Oficial da Prefeitura Municipal de 

), salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser 
feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, 
por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto 

Julgamento deste Pregão; 
Recurso porventura interposto. 

A Cópia do Edital deste Pregão Presencial e de seus Anexos poderá ser obtida junto 
icitações ou pelo site: www.carlinda.mt.gov.br. 

envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no 
Departamento de Licitações, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do 
encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso 

sultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o 
que o Município se reserva o direito de fragmentá-los; 

Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002 e da 
Lei 8.666/93, no que couber. 

27.0. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 

seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

Termo de Referência; 
Planilha Quantitativa; 
Modelo de Proposta Financeira; 
Orientações para Elaboração de Planilha de Custos; 

Modelo Carta de Credenciamento; 
Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;
Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação

delo de Declaração de ME ou EPP; 
Modelo de Declaração Habilitação; 
Modelo de Procuração Particular 
Minuta da Ata de Registro de Preços  

Minuta de Contrato.  

Carlinda – MT, 24 de Fevereiro de 2016 
 
 

DEISE DIONE MUTSCHALL 
PREGOEIRA OFICIAL 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Carlinda – MT, 

As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do 
Município e no site Oficial da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT 

que, lavradas em ata, puderem ser 
feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, 
por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto 

A Cópia do Edital deste Pregão Presencial e de seus Anexos poderá ser obtida junto 

envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no 
Departamento de Licitações, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do 
encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso 

sultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o 

se as disposições constantes da Lei 10.520/2002 e da 

. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 

Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 
Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação 
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1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
 
 
Órgão Requerente:  
Secretaria Municipal de Administração
 
Unidade Solicitante:  
Gabinete da Secretária
Administração 
 
 
 
2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:
 
Modalidade de Licitação:
( ) Concorrência - Art. 22 § 1°, Art. 23 incisos I e II alínea 
c da Lei n° 8.666/93.� 

( )Tomada  
Art.22§2°,Art.23incisosIeIIalíneabdaLei n° 8666/93. 

()Convite- Art.22 §3,Art.23incisosIeIIalíneaadaLei
8.666/93. 

() Concurso - Art. 22 § 4° da Lei n°

() Leilão - Art. 22 § 5° da Lei n° 8.666/93. 

() Dispensa de Licitação - Art. 24 da Lei n° 8.666/93.

() Inexigibilidade de Licitação 
8.666/93. 

() Pregão Eletrônico – SRP
subsidiariamente, no que couber, as
no 8.666/93. 

() Pregão Eletrônico – 
n°10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei no 8.666/93.

(x) Pregão Presencial – SRP 
subsidiariamente, no que c
no 8.666/93. 

( ) Pregão Presencial – Tradicional 
e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS: 

Secretaria Municipal de Administração 

da Secretária Municipal de 

Descrição de categoria de investimento:
(   ) Aquisição de Bens
 
( x ) Contratação de Serviços
 
(   ) Obras 
 
(   ) Outros 

2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO: 

Modalidade de Licitação: Tipo de Licitação:
Art. 22 § 1°, Art. 23 incisos I e II alínea 

  dePreço - 
Art.22§2°,Art.23incisosIeIIalíneabdaLei n° 8666/93.  

,Art.23incisosIeIIalíneaadaLei n° 

Art. 22 § 4° da Lei n° 8.666/93. 

Art. 22 § 5° da Lei n° 8.666/93.  

Art. 24 da Lei n° 8.666/93. 

() Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei n° 

SRP - Lei Federal n°10.520/02 e 
couber, as disposições da Lei 

 Tradicional - Lei Federal 
n°10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei no 8.666/93. 

SRP - Lei Federal n°10.520/02 e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

adicional - Lei n° 10.520/2002 
e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 

 
 
 
 
 

Art. 45, incisos I ao IV, da Lei n° 

8.666/93:  

 (  X )Menor Preço Unitário 

 (  ) Menor Preço Global 

 (  )Menor Preço Lote 

 (  )Melhor Técnica 

 (  )Técnica e Preço 

 (  )Maior Lance ou Oferta 

� 

 (  )Não se enquadra.
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de categoria de investimento: 
(   ) Aquisição de Bens 

( x ) Contratação de Serviços 

Tipo de Licitação: 

Art. 45, incisos I ao IV, da Lei n° 

X )Menor Preço Unitário  

Menor Preço Global � 

)Menor Preço Lote � 

)Melhor Técnica � 

)Técnica e Preço � 

)Maior Lance ou Oferta 

)Não se enquadra.� 
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Lei no 8.666/93. 

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
 
(x) Lei n° 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da 
Administração);  
 
(x) Lei Complementar n° 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte) e alterações posteriores;
 
(x) Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);
 
(x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos. 
 
 
4. DO OBJETO: 
 
O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para a contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de 
obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da 
prefeitura municipal, conforme condições, quantidades necessárias.
 
5. DA JUSTIFICATIVA: 
 
O objetivo da presente contratação é zelar pela conservação do patrimônio público 
mantendo todas as áreas limpas para a qualidade de trabalho dos servidores, o perfeito 
atendimento a comunidade, a boa aparência e a qualidade de vida.
 
A contratação em referencia refere
necessita de ambientes limpos, higienizados e seguros para melhor atendimento a 
população. 
 
Esta contratação atende a um dos princípios básicos da administração pública, dispost
Constituição Federal, que trata da economicidade. Onde a administração pública consegue 
atingir aos seus objetivos com menor custo e maior eficiência através das parceiras dos 
serviços e a permanente fiscalização.
 
Ressalta-se ainda que a necessidade de contratação de horas dos
patrimonial, auxiliar degerais
serão de extrema importância, pois tais contratações irão acompanhar a sazonalidade da 
necessidade e a complementação dos serviços executados pelos servidores públicos.
 
Por fim, há que se ter a possibilidade de contratação dos serviços de acordo com a 
necessidade da administração permitindo o bom gerenciamento dos serviços e
economicidade na contrataç
informalidade. 
 
Evidencia-se através deste termo de referencia a necessidade e a legalidade de tal 
contratação. 
 
6. DA ESPECIFICADADE DOS CARGOS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

(x) Lei n° 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da 

(x) Lei Complementar n° 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte) e alterações posteriores; 

2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);

(x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos. 

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para a contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de 
obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da 
prefeitura municipal, conforme condições, quantidades necessárias. 

O objetivo da presente contratação é zelar pela conservação do patrimônio público 
mantendo todas as áreas limpas para a qualidade de trabalho dos servidores, o perfeito 
atendimento a comunidade, a boa aparência e a qualidade de vida. 

tratação em referencia refere-se a serviços a serem executados em unidades que 
necessita de ambientes limpos, higienizados e seguros para melhor atendimento a 

Esta contratação atende a um dos princípios básicos da administração pública, dispost
Constituição Federal, que trata da economicidade. Onde a administração pública consegue 
atingir aos seus objetivos com menor custo e maior eficiência através das parceiras dos 
serviços e a permanente fiscalização. 

a necessidade de contratação de horas dos
gerais, serventes de limpeza, apoio e logística, coletor de detritos, 

serão de extrema importância, pois tais contratações irão acompanhar a sazonalidade da 
a complementação dos serviços executados pelos servidores públicos.

há que se ter a possibilidade de contratação dos serviços de acordo com a 
necessidade da administração permitindo o bom gerenciamento dos serviços e
economicidade na contratação, evitando assim prestações de serviços baseado na 

se através deste termo de referencia a necessidade e a legalidade de tal 

ESPECIFICADADE DOS CARGOS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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(x) Lei n° 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da 

(x) Lei Complementar n° 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 

2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);� 

(x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.  

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para a contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de 
obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da 

O objetivo da presente contratação é zelar pela conservação do patrimônio público 
mantendo todas as áreas limpas para a qualidade de trabalho dos servidores, o perfeito 

se a serviços a serem executados em unidades que 
necessita de ambientes limpos, higienizados e seguros para melhor atendimento a 

Esta contratação atende a um dos princípios básicos da administração pública, disposto na 
Constituição Federal, que trata da economicidade. Onde a administração pública consegue 
atingir aos seus objetivos com menor custo e maior eficiência através das parceiras dos 

a necessidade de contratação de horas dos serviços de guarda 
, serventes de limpeza, apoio e logística, coletor de detritos, 

serão de extrema importância, pois tais contratações irão acompanhar a sazonalidade da 
a complementação dos serviços executados pelos servidores públicos. 

há que se ter a possibilidade de contratação dos serviços de acordo com a 
necessidade da administração permitindo o bom gerenciamento dos serviços e a 

ão, evitando assim prestações de serviços baseado na 

se através deste termo de referencia a necessidade e a legalidade de tal 

ESPECIFICADADE DOS CARGOS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx

 
 

 
A empresa a ser contratada para realizar os serviços em questão, disponibilizará horas de 
trabalho na execução das seguintes atividades.
 
6.1. SERVENTE DE LIMPEZA:
 
a) Remover com pano úmido as manchas de paredes, o pó das mesas, armários, 
arquivos, prateleiras, 
b) Persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 
inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
c) Lavar cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes;
d) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpez
e) Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 
domissanitário, duas vezes ao dia.
f) Varrer, remover manchas e lustrar pisos encerados e de madeira;
g) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e pisos vinílicos,
cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
h) Varrer os pisos de cimento;
i) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 
molhadas, duas vezes ao dia;
j) Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sa
necessário; 
k) Retirar o pó dos telefones com flanelas e produtos adequados;
l) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios 
antes e após as refeições, quando for o caso;
m) Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondici
os para local indicado pela Administração;
n) Limpar os corrimãos onde houver;
o) Limpar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral adquiridos pela 
Administração; 
p) Executar demais serviços considerados necessários 
 
6.2. – AUXILIAR DE COZINHA
a) Preparar o café para o consumo dos funcionários das unidades/departamentos, 
quando necessário; 
b) Conferir a qualidade dos produtos alimentícios entregues podendo solicitar a 
devolução dos mesmos, caso não 
c) Armazenar os gêneros alimentícios de acordo com a sua perecibilidade de forma a 
conservá-los em perfeito estado de consumo;
d) Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando
os para local indicado pela Administração. 
e) Realizar controle de estoque dos gêneros alimentícios;
f) Auxiliar a preparação de alimentos / refeições 
horários estabelecidos; 
g) Auxiliar no descascar frutas e verduras; 
h) Servir os alimentos na 
i) Servir refeições, lanches, merenda e outros tipos de alimentação
j) Limpar e higienizar o ambiente da cozinha;
k) Limpar e higienizar os equipamentos e utensílios da cozinha após o uso ou quando 
for necessário; 
l) Manter o ambiente da cozinha e despensa organizados e livres de materiais 
desnecessários; 
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a ser contratada para realizar os serviços em questão, disponibilizará horas de 
trabalho na execução das seguintes atividades. 

SERVENTE DE LIMPEZA: 

Remover com pano úmido as manchas de paredes, o pó das mesas, armários, 

Persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 
inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.; 

Lavar cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; 
Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

domissanitário, duas vezes ao dia. 
Varrer, remover manchas e lustrar pisos encerados e de madeira;
Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e pisos vinílicos,

cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
Varrer os pisos de cimento; 
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

molhadas, duas vezes ao dia; 
Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sa

Retirar o pó dos telefones com flanelas e produtos adequados; 
Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios 

antes e após as refeições, quando for o caso; 
Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo

os para local indicado pela Administração; 
Limpar os corrimãos onde houver; 
Limpar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral adquiridos pela 

Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

AUXILIAR DE COZINHA: 
Preparar o café para o consumo dos funcionários das unidades/departamentos, 

Conferir a qualidade dos produtos alimentícios entregues podendo solicitar a 
devolução dos mesmos, caso não atendam as exigências de qualidade;

Armazenar os gêneros alimentícios de acordo com a sua perecibilidade de forma a 
los em perfeito estado de consumo; 

Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, 
indicado pela Administração. � 

Realizar controle de estoque dos gêneros alimentícios; 
Auxiliar a preparação de alimentos / refeições de forma a estarem prontos nos 

Auxiliar no descascar frutas e verduras;  
Servir os alimentos na temperatura adequada para o consumo; 
Servir refeições, lanches, merenda e outros tipos de alimentação
Limpar e higienizar o ambiente da cozinha; 
Limpar e higienizar os equipamentos e utensílios da cozinha após o uso ou quando 

nte da cozinha e despensa organizados e livres de materiais 
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a ser contratada para realizar os serviços em questão, disponibilizará horas de 

Remover com pano úmido as manchas de paredes, o pó das mesas, armários, 

Persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 

a e aspirando o pó; 
Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

Varrer, remover manchas e lustrar pisos encerados e de madeira; 
Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e pisos vinílicos, de mármore, 

Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando 

 
Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios 

o em sacos plásticos, removendo-

Limpar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral adquiridos pela 

à freqüência diária. 

Preparar o café para o consumo dos funcionários das unidades/departamentos, 

Conferir a qualidade dos produtos alimentícios entregues podendo solicitar a 
atendam as exigências de qualidade; 

Armazenar os gêneros alimentícios de acordo com a sua perecibilidade de forma a 

o em sacos plásticos, �removendo-

de forma a estarem prontos nos 

 
Servir refeições, lanches, merenda e outros tipos de alimentação 

Limpar e higienizar os equipamentos e utensílios da cozinha após o uso ou quando 

nte da cozinha e despensa organizados e livres de materiais 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx

 
 

m) Lavar, higienizar, manipular, e preparar os alimentos, de acordo com orientação das 
boa �praticas da alimentaç
n) Realizar serviços de limpeza e esterilização de pratos,
vasilhames; � 
o) Tratar com delicadeza, respeito e educação toda a equipe de trabalho;
p) Receber e cumprir as determinações dos responsáveis de cada unidade.
 
6.3. – GUARDA PATRIMONIAL:
a) Manter vigilância sobre depósitos de materiais, 
abertas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais,.
b) Percorrer sistematicamente as dependências de edifícios onde se desenvolvem as 
atividades da Prefeitura e áreas adjacentes, verificando se, as por
outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam 
suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas.
c) Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências de edifícios 
municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 
autorizações, para garantir a segurança do local;
d) Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda;
e) Verificar o funcionamento de registros de água e gás e painéis elé
orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público 
municipal, para manter a ordem e evitar acidentes;
f) Vigiar materiais e equipamentos destinados a obras, praticar os atos necessários 
para impedir a invasão de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar a ajuda policial, 
quando necessária, comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer 
irregularidades e ilicitudes encontradas;
g) Ligar e desligar alarmes, realizar comunicados internos através de
h) Elaborar relatórios periódicos sobre as ocorrências e atividades desenvolvidas;
i) Zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância, comunicando a equipe responsável 
pelos serviços a necessidade da realização dos mesmos;
j) Impedir a saída de 
prévia, controlar o horário de visitas, fazer cumprir normas de silêncio, não permitindo a 
ligação de aparelhos de televisão, rádio, entre outros, executar outras atribuições afins;
 
6.4. AGENTE DE APOIO E LOGISTICA
 
a) Executa tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico ou não, 
e de natureza elementar; 
b) Ajudar no serviços administrativos temporários interno e externo, quando necessário;
c) Executar outras atividades correlatas.
d) Proceder serviços 
refazendo-o quando necessário ou não elaborado com esmero;
e) Executar outros serviços considerados necessários à frequência anual.
f) Realizar entregar e distribuição de bens voltado
g) Realizar serviços de operacionalização de equipamentos
diversos, desde que comprove experiência, conhecimento e habilitação compatível
h) Estar a disposição integralmente para atividades diversas voltados a facilitar a 
operacionalização das atividades da administração pública;
i) Dirige veículos automotores, acionando os comandos de marcha e direção, 
conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com 
recebidas, para efetuar o transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais; 
inspeciona os veículos automotores, verificando os níveis de combustível, óleo, água, 
estado de funcionamento e dos pneus, para providenc
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Lavar, higienizar, manipular, e preparar os alimentos, de acordo com orientação das 
praticas da alimentação e nutrição; 
Realizar serviços de limpeza e esterilização de pratos, talheres, utensílios e 

Tratar com delicadeza, respeito e educação toda a equipe de trabalho;
Receber e cumprir as determinações dos responsáveis de cada unidade.

GUARDA PATRIMONIAL: 
Manter vigilância sobre depósitos de materiais, estacionamentos, pátios, áreas 

abertas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais,.
Percorrer sistematicamente as dependências de edifícios onde se desenvolvem as 

atividades da Prefeitura e áreas adjacentes, verificando se, as portas, janelas, portões e 
outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam 
suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas. 

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências de edifícios 
nicipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 

autorizações, para garantir a segurança do local; 
Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda;
Verificar o funcionamento de registros de água e gás e painéis elé

orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público 
municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; 

Vigiar materiais e equipamentos destinados a obras, praticar os atos necessários 
de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar a ajuda policial, 

quando necessária, comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer 
irregularidades e ilicitudes encontradas; 

Ligar e desligar alarmes, realizar comunicados internos através de
Elaborar relatórios periódicos sobre as ocorrências e atividades desenvolvidas;
Zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância, comunicando a equipe responsável 

pelos serviços a necessidade da realização dos mesmos; 
Impedir a saída de idosos incapazes, crianças e adolescentes, sem autorização 

prévia, controlar o horário de visitas, fazer cumprir normas de silêncio, não permitindo a 
ligação de aparelhos de televisão, rádio, entre outros, executar outras atribuições afins;

POIO E LOGISTICA: 

Executa tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico ou não, 

Ajudar no serviços administrativos temporários interno e externo, quando necessário;
Executar outras atividades correlatas. 
Proceder serviços minuciosos de todos os trabalhos durante o mês, fazendo

o quando necessário ou não elaborado com esmero; 
Executar outros serviços considerados necessários à frequência anual.
Realizar entregar e distribuição de bens voltados a organização administrativa;
Realizar serviços de operacionalização de equipamentos e máquinas
, desde que comprove experiência, conhecimento e habilitação compatível

disposição integralmente para atividades diversas voltados a facilitar a 
operacionalização das atividades da administração pública; 

Dirige veículos automotores, acionando os comandos de marcha e direção, 
o em trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e instruções 

recebidas, para efetuar o transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais; 
inspeciona os veículos automotores, verificando os níveis de combustível, óleo, água, 
estado de funcionamento e dos pneus, para providenciar o abastecimento e reparos 
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Lavar, higienizar, manipular, e preparar os alimentos, de acordo com orientação das 

talheres, utensílios e 

Tratar com delicadeza, respeito e educação toda a equipe de trabalho; 
Receber e cumprir as determinações dos responsáveis de cada unidade. 

estacionamentos, pátios, áreas 
abertas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais,. 

Percorrer sistematicamente as dependências de edifícios onde se desenvolvem as 
tas, janelas, portões e 

outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam 

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências de edifícios 
nicipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 

Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; 
Verificar o funcionamento de registros de água e gás e painéis elétricos, controlar e 

orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público 

Vigiar materiais e equipamentos destinados a obras, praticar os atos necessários 
de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar a ajuda policial, 

quando necessária, comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer 

Ligar e desligar alarmes, realizar comunicados internos através de rádio e telefone; 
Elaborar relatórios periódicos sobre as ocorrências e atividades desenvolvidas; 
Zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância, comunicando a equipe responsável 

idosos incapazes, crianças e adolescentes, sem autorização 
prévia, controlar o horário de visitas, fazer cumprir normas de silêncio, não permitindo a 
ligação de aparelhos de televisão, rádio, entre outros, executar outras atribuições afins; 

Executa tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico ou não, 

Ajudar no serviços administrativos temporários interno e externo, quando necessário; 

minuciosos de todos os trabalhos durante o mês, fazendo-o ou 

Executar outros serviços considerados necessários à frequência anual. 
s a organização administrativa; 

e máquinas de trabalho 
, desde que comprove experiência, conhecimento e habilitação compatível; 

disposição integralmente para atividades diversas voltados a facilitar a 

Dirige veículos automotores, acionando os comandos de marcha e direção, 
as regras de trânsito e instruções 

recebidas, para efetuar o transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais; 
inspeciona os veículos automotores, verificando os níveis de combustível, óleo, água, 

iar o abastecimento e reparos 
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necessários; examina as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os 
horários, os números de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa; zela pelo 
bom andamento do transporte, adotando as medidas
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e 
veículos; providencia os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, 
para assegurar seu perfeito estado;
j) Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo
para permitir sua manutenção e abastecimento. Pode cobrar e entregar os bilhetes a 
passageiros.  
k) Pode efetuar reparos de emergência; 
l) Trabalha na preparação de massas, assentamento
outros serviços necessários de reforma e obras de áreas públicas;
m) Ajuda no reparo de muros, telhados, cercas;
n) Realizar serviços de pinturas;
o) Conserto de portas, janelas;
p) Trocar lâmpadas e globos nos prédios públicos;
q) Executar tarefas em horário noturno.
 
6.5. – COLETOR DE DETRITOS
 
a) Recolher dejetos jogados
b) Executar trabalhos voltados ao recolhimento de
c) Trabalhar em equipe e realizar a 
d) Limpar a cidade e chamar uma equipe de limpeza mais pesada quando necessário;
e) Percorrer um caminho pré
f) Levar o lixo recolhido para o caminhão, que o levará par a lugares preparados par
receber esse lixo; 
g) Participar de projetos e ações sociais de limpeza urbana;
h) Participar de projetos de reciclagem;
i) Auxiliar na Coleta de resíduos sólidos
públicas; 
j) Proceder coleta de galhos, folhas de coqueiros e resíduos de gramas.
k) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária de serviços 
gerais e de natureza não especificadas anteriormente;
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
A CONTRATADA se obriga a:
a) Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;
b) Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentr
prazo estipulado, a 
CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar 
em juízo; 
c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;
d) Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços 
encaminhandoelementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmenteregistradas em suas carteiras de trabalho;
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necessários; examina as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os 
horários, os números de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa; zela pelo 
bom andamento do transporte, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e 
veículos; providencia os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, 
para assegurar seu perfeito estado; 

e o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da empresa, 
para permitir sua manutenção e abastecimento. Pode cobrar e entregar os bilhetes a 

Pode efetuar reparos de emergência; � 
Trabalha na preparação de massas, assentamento de tijolos, acabamentos, entre 

outros serviços necessários de reforma e obras de áreas públicas; 
Ajuda no reparo de muros, telhados, cercas; 
Realizar serviços de pinturas; 
Conserto de portas, janelas; 
Trocar lâmpadas e globos nos prédios públicos; 
Executar tarefas em horário noturno. 

COLETOR DE DETRITOS: 

Recolher dejetos jogados em ruas, avenidas, prédios públicos e praças
Executar trabalhos voltados ao recolhimento de lixosresidenciais e comerciais;
Trabalhar em equipe e realizar a limpeza da cidade; 
Limpar a cidade e chamar uma equipe de limpeza mais pesada quando necessário;
Percorrer um caminho pré-determinado, recolhendo o lixo jogado ou armazenado;
Levar o lixo recolhido para o caminhão, que o levará par a lugares preparados par

Participar de projetos e ações sociais de limpeza urbana; 
Participar de projetos de reciclagem; 
Auxiliar na Coleta de resíduos sólidos e entulhos nos prédios públicos e áreas 

coleta de galhos, folhas de coqueiros e resíduos de gramas.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária de serviços 

gerais e de natureza não especificadas anteriormente; 

. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 
Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;
b) Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 

os, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentr

CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar 

c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; 
d) Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços 
encaminhandoelementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmenteregistradas em suas carteiras de trabalho; 
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necessários; examina as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os 
horários, os números de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa; zela pelo 

cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e 
veículos; providencia os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, 

o à garagem da empresa, 
para permitir sua manutenção e abastecimento. Pode cobrar e entregar os bilhetes a 

de tijolos, acabamentos, entre 

em ruas, avenidas, prédios públicos e praças; 
lixosresidenciais e comerciais; 

Limpar a cidade e chamar uma equipe de limpeza mais pesada quando necessário; 
determinado, recolhendo o lixo jogado ou armazenado; 

Levar o lixo recolhido para o caminhão, que o levará par a lugares preparados para 

nos prédios públicos e áreas 

coleta de galhos, folhas de coqueiros e resíduos de gramas. 
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária de serviços 

Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 
b) Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 

os, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 

CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar 

d) Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 
encaminhandoelementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
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e) Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 
pessoal necessário à execução dos serviços;
f) Registrar e controlar diariamente a 
asocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejamrigorosamente cumpridos, devendo, ainda,
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 
dos serviços; 
g) Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
h) Comunicar à fiscalização da CONTR
condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do contrato;
i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seusempregados acidentados ou com mal súbito;
k) Manter, durante a execução do contrato, todas as condiçõe
exigidas na licitação/contratação;
l) Não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 
anualmente desse direito; 
m) Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado;
n) Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andame
rotina de funcionamento da CONTRATANTE;
o) Substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
deapresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando para 
que osmesmos se apresentem sempre com as
de conservação e devidamente identificados por crachá;
p) Zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
serviços, bemcomo pela economia dos produtos de higiene e limpeza;
q) Não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 
empregados; 
r) Atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão de obra que venha a 
serconsiderada inadequada para a prestação dos serviços;
s) Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 
medicina do trabalho; 
t) Inspecionar obrigatoriamente, por seus supervisores, no mínimo 01 (uma) vez por 
semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;
u) A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes aos colaboradores 
colocados à disposição do Contratante, sendo obrigatório o uso dos mesmos para prestação 
de serviço. Estes deverão iniciar o
completo.  
v) O padrão do uniforme deverá ser condizente ao Ambiente de Trabalho, não sendo 
deveras curto, mantendo um ambiente de respeito. 
x) A Contratada só poderá usar produtos químicos, indicados pela 
pelo órgão governamental competente e, que não causem dano a pessoas ou animais 
domésticos ou a revestimentos, pisos, instalações e redes de água e esgoto
 
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
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e) Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 
ssário à execução dos serviços; 

f) Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
asocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejamrigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

g) Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
h) Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do contrato; 
i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

TRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seusempregados acidentados ou com mal súbito; 
k) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação/contratação; 
l) Não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

 
m) Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado;
n) Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andame
rotina de funcionamento da CONTRATANTE; 
o) Substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
deapresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando para 
que osmesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito estado 
de conservação e devidamente identificados por crachá; 
p) Zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
serviços, bemcomo pela economia dos produtos de higiene e limpeza; 

epassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

r) Atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão de obra que venha a 
serconsiderada inadequada para a prestação dos serviços; 

a quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

t) Inspecionar obrigatoriamente, por seus supervisores, no mínimo 01 (uma) vez por 
na, em dias alternados, o andamento dos serviços; 

u) A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes aos colaboradores 
colocados à disposição do Contratante, sendo obrigatório o uso dos mesmos para prestação 
de serviço. Estes deverão iniciar os serviços devidamente trajados com o uniforme 

v) O padrão do uniforme deverá ser condizente ao Ambiente de Trabalho, não sendo 
deveras curto, mantendo um ambiente de respeito.  
x) A Contratada só poderá usar produtos químicos, indicados pela Contratante, aprovados 
pelo órgão governamental competente e, que não causem dano a pessoas ou animais 
domésticos ou a revestimentos, pisos, instalações e redes de água e esgoto

. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
A CONTRATANTE se obriga a: 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

e) Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 

e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
asocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 

serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

g) Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
ATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
TRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

j) Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 

s de habilitação e qualificação 

l) Não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

m) Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado; 
n) Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 

o) Substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
deapresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando para 

vestimentas e acessórios em perfeito estado 

p) Zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
 

epassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

r) Atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão de obra que venha a 

a quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

t) Inspecionar obrigatoriamente, por seus supervisores, no mínimo 01 (uma) vez por 

u) A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes aos colaboradores 
colocados à disposição do Contratante, sendo obrigatório o uso dos mesmos para prestação 

s serviços devidamente trajados com o uniforme 

v) O padrão do uniforme deverá ser condizente ao Ambiente de Trabalho, não sendo 

Contratante, aprovados 
pelo órgão governamental competente e, que não causem dano a pessoas ou animais 
domésticos ou a revestimentos, pisos, instalações e redes de água e esgoto 
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a) Cumprir fielmente este Contrato;
b) Permitir o livre acesso do empregado da 
executar suas tarefas; 
c) Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, bem 
como para a guarda de uniformes e pertences neces
serviços; 
d) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento; 
e) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto 
f) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual 
ocorrência de relevo relacionado com o mesmo.
g) Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA 
que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de 
modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 
por escrito; 
h) Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, 
através da Secretaria Municipal de Administração.
i) Fornecer os Equipamentos e Materiais de Limpeza necessárias para a adequada 
prestação de serviços, tais como: Enxadas, Limas, vassouras, pá, carriola, rastelo, cortador 
de grama, água sanitária, detergente, esponja, palha de aço, sabão em pó, sabão liquido, 
vassoura, rodo, baldes, pedras sanitárias, desinfetantes, ceras, sacos para lixo, bem como, 
outros equipamentos e materiais similares.
j) A Prefeitura Municipal de 
os�dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 
vencedora do certame licitatório. 
l) O pagamento devido será efetuado mensalmente pela vencedora empresa vencedora do 
certame através de ordem bancária, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis de cada mês. As 
Notas fiscais serão devidamente atestadas pelos respectivos fiscais de
que o serviço e quantidade de hora esteja em conformidade com as exigências contratuais e 
que não haja impeditivo imputável à licitante vencedora. 
m) A Nota Fiscal será paga somente após o atesto pelo fiscal do contrato de cada 
secretaria, assegurando que os s
contidas neste edital e desde que comprove: 

I) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução 
dos serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato; 
II) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços; 
III) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam 
sobre os pagamentos resultante

 
 
9. DA QUANTIDADE ESTIMADA DOS SERVICOS / HORAS
 
O número de colaboradores/horas
Carlinda/MT, os quais serão solicitados de acordo com a necessidade do município de 
Carlinda e suas Secretarias. 
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este Contrato; 
b) Permitir o livre acesso do empregado da empresa CONTRATADA a fim de que possam 

c) Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, bem 
como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

d) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 

e) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto; 
f) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual 
ocorrência de relevo relacionado com o mesmo. 

stamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA 
que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de 
modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 

pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, 
através da Secretaria Municipal de Administração. 
i) Fornecer os Equipamentos e Materiais de Limpeza necessárias para a adequada 

tais como: Enxadas, Limas, vassouras, pá, carriola, rastelo, cortador 
de grama, água sanitária, detergente, esponja, palha de aço, sabão em pó, sabão liquido, 
vassoura, rodo, baldes, pedras sanitárias, desinfetantes, ceras, sacos para lixo, bem como, 

os equipamentos e materiais similares. 
efeitura Municipal de Carlinda reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se 

dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 
vencedora do certame licitatório.  

nto devido será efetuado mensalmente pela vencedora empresa vencedora do 
certame através de ordem bancária, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis de cada mês. As 
Notas fiscais serão devidamente atestadas pelos respectivos fiscais de

e quantidade de hora esteja em conformidade com as exigências contratuais e 
que não haja impeditivo imputável à licitante vencedora.  

A Nota Fiscal será paga somente após o atesto pelo fiscal do contrato de cada 
secretaria, assegurando que os serviços prestados estão de acordo com as exigências 
contidas neste edital e desde que comprove:  

) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução 
dos serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato;  

colhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços;  

) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam 
sobre os pagamentos resultantes da prestação dos serviços.  

QUANTIDADE ESTIMADA DOS SERVICOS / HORAS 

colaboradores/horas, deverão estar disponíveis à Prefeitura Municipal de 
/MT, os quais serão solicitados de acordo com a necessidade do município de 
e suas Secretarias.  

 
Quantidade de Horas mensais 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

CONTRATADA a fim de que possam 

c) Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, bem 
sários ao bom desempenho dos 

d) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 

e) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

f) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual 

stamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA 
que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de 
modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 

pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, 

i) Fornecer os Equipamentos e Materiais de Limpeza necessárias para a adequada 
tais como: Enxadas, Limas, vassouras, pá, carriola, rastelo, cortador 

de grama, água sanitária, detergente, esponja, palha de aço, sabão em pó, sabão liquido, 
vassoura, rodo, baldes, pedras sanitárias, desinfetantes, ceras, sacos para lixo, bem como, 

se o direito de não efetuar o pagamento se 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 

nto devido será efetuado mensalmente pela vencedora empresa vencedora do 
certame através de ordem bancária, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis de cada mês. As 
Notas fiscais serão devidamente atestadas pelos respectivos fiscais de cada pasta, desde 

e quantidade de hora esteja em conformidade com as exigências contratuais e 

A Nota Fiscal será paga somente após o atesto pelo fiscal do contrato de cada 
erviços prestados estão de acordo com as exigências 

) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução 

colhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 

) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam 

, deverão estar disponíveis à Prefeitura Municipal de 
/MT, os quais serão solicitados de acordo com a necessidade do município de 

mensais por Secretaria 
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10. DO CUSTO ESTIMADO
 
Os custos mencionados foram pesquisados no mercado/comércio, estando os mesmos 
comprovados no respectivo Processo Licitatório. 
Considerando o preço de mercado apurado por esta Administração, temos o seguinte valor 
de referência:  
 

1- Os valores apresentados neste Termo de Referência 
pesquisa de mercado.  
2- Todos os serviços contratados serão efetuados conforme a demanda de Cada Secretaria 
Solicitante  
3 - As horas serão requisitadas conforme necessidade das Secretarias Municipais nas suas 
diversas atividades, podendo este número variar dentro do limite 
item 09. 
4 - O prestador de serviços alocado pela contratada não terá qualquer vínculo empregatício 
com a Prefeitura Municipal de 
contratada recrutá-lo em seu nome e s
todos os pagamentos de salários, cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e quaisquer 
outras decorrentes de sua condição de empregadora, sem qualquer soli
Prefeitura de Carlinda, inclusive em matéria trabalhista. 
5 - A forma de distribuição da carga horária bem como a execução dos serviços será 
definida pelo CONTRATANTE, respeitada a jornada de traba
Lei.  
6 - O valor máximo a ser pago por colaborador fica 
incluindo todos os impostos, taxas e despesas.
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Servente de Limpeza 
Auxiliar de Cozinha 
Guarda Patrimonial 
Agente de Apoio e Logística 
Coletor de Detritos 

ITEM QTD 
HRS 
MÊS 

UNID 

01 3000 HORA 

02 600 HORA 

03 1200 HORA 

04 
1000 

HORA 

05 1600 HORA 
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10. DO CUSTO ESTIMADO 

Os custos mencionados foram pesquisados no mercado/comércio, estando os mesmos 
comprovados no respectivo Processo Licitatório.  
Considerando o preço de mercado apurado por esta Administração, temos o seguinte valor 

 
tados neste Termo de Referência foram definidos de acordo

Todos os serviços contratados serão efetuados conforme a demanda de Cada Secretaria 

As horas serão requisitadas conforme necessidade das Secretarias Municipais nas suas 
diversas atividades, podendo este número variar dentro do limite estabelecido

O prestador de serviços alocado pela contratada não terá qualquer vínculo empregatício 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser 

lo em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, efetuar 
todos os pagamentos de salários, cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e quaisquer 

ua condição de empregadora, sem qualquer soli
, inclusive em matéria trabalhista.  

A forma de distribuição da carga horária bem como a execução dos serviços será 
definida pelo CONTRATANTE, respeitada a jornada de trabalho máxima determinada pela 

O valor máximo a ser pago por colaborador fica definido conforme planilha acima, 
s os impostos, taxas e despesas. 
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1600 1200 200  
 200  200 

800   400 
200 400  400 

   1600 

DESCRIÇÃO VALOR POR 
HORA 

Servente de Limpeza R$ 7,60 

Auxiliar de Cozinha R$ 10,75 

Guarda Patrimonial R$ 11.60 

Agente de Apoio e 
Logística 

R$ 11,50 

Coletor de Detritos R$ 11.60 

TOTAL MENSAL MÁXIMO

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Os custos mencionados foram pesquisados no mercado/comércio, estando os mesmos 

Considerando o preço de mercado apurado por esta Administração, temos o seguinte valor 

foram definidos de acordo com 

Todos os serviços contratados serão efetuados conforme a demanda de Cada Secretaria 

As horas serão requisitadas conforme necessidade das Secretarias Municipais nas suas 
estabelecido na Planilha do 

O prestador de serviços alocado pela contratada não terá qualquer vínculo empregatício 
, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser 
ob sua inteira e exclusiva responsabilidade, efetuar 

todos os pagamentos de salários, cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e quaisquer 

ua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

A forma de distribuição da carga horária bem como a execução dos serviços será 
lho máxima determinada pela 

definido conforme planilha acima, 
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 3000 
200 600 

 1200 
 1000 
 1600 

VALOR MÁXIMO DE 
HORAS POR MÊS  

R$ 22.800,00 

R$ 6.450,00 

R$ 13.920,00 

R$ 11.500,00 

R$ 18.560,00 

TOTAL MENSAL MÁXIMO R$ 73.230,00 
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11. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e 
rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, 
obrigando-se a empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem 
solicitados.  

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de 
empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 
em desacordo com o contrato, tais como: 
 

a) Verificar junto à empresa contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 
providências necessárias p
contrato Indicados pelas Secretarias. 
b) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 
contrato;�Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execuç
contrato, confirmando o cumprimento das obrigações; 
c) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 
Intervir: assumir a execução do contrato;
falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique comprometimento da 
aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em 
virtude de férias, licenças ou outros m
assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades 
de fiscalização.  
d) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;
tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências que 
ultrapassarem a sua competência;
mantendo um comportamento ético, probo e cortês;
de atestá-las, promovendo as
documentos pertinentes;�
contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 
vistas à regularização das faltas
e) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 
quantidade e qualidade; �
f) Formalizar, sempre, os entendimentos c
todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
g) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 
cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os 
h) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às 
suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades. 

 
12. PAGAMENTO 
 
12.1.Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços,
apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme 
cronograma abaixo: 
 
a) Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
cada mês, onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do m
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11. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e 
rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, 

se a empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem 

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de 
empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 
em desacordo com o contrato, tais como:  

Verificar junto à empresa contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 
providências necessárias para o bom andamento dos serviços, através do Fiscal de 
contrato Indicados pelas Secretarias.  

Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 
Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execuç

contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;  
Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 

Intervir: assumir a execução do contrato;�Informar: a Administração o cometimento de 
falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique comprometimento da 
aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em 
virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa 
assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades 

Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;�Solicitar a seus superiores, em 
adoção das medidas convenientes, decisões e providências que 

ultrapassarem a sua competência;�Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, 
mantendo um comportamento ético, probo e cortês;�Conferir os dados das faturas antes 

las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais 
�Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 
vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;  

Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 

� 
Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando 

todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 

cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 
Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às 

suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades. 

Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços,
apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme 

Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
cada mês, onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente.

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e 
rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, 

se a empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem 

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência à 
empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 

Verificar junto à empresa contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 
ara o bom andamento dos serviços, através do Fiscal de 

Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 
Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do 

Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 
Informar: a Administração o cometimento de 

falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique comprometimento da 
aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em 

otivos, para que o substituto (suplente) possa 
assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades 

Solicitar a seus superiores, em 
adoção das medidas convenientes, decisões e providências que 

Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, 
Conferir os dados das faturas antes 

correções devidas e arquivando cópia junto aos demais 
ências relacionadas com a execução do 

contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 

om a Contratada ou seu Preposto, adotando 
todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; � 

Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 
serviços; � 

Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às 
suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades. � 

Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme 

Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
ês subsequente. 
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12.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 
documento fiscal, os seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito do INSS;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 
relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês 
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da 
prestação dos serviços; 
f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, 
entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura;
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as ho
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 
anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços;
i) Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 
pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços.
 
12.3. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando 
que os serviços prestados 
que comprove: 
a) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução dos 
serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato;
b) recolhimento das contr
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços;
c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 
os pagamentos resultantes da prestação dos serv
 
12.4. O Município de Carlinda
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 
vencedora do certame licitatório.
 
12.5.  Nenhum pagamento será efetuado ao Contrat
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
12.6.O Contratado deverá indicar
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 
pagamento; 

 
12.6.1.Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
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.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 
documento fiscal, os seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débito do INSS; 
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal); 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;

s da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 
relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês 
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da 

f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, 
entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura; 
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as ho
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 
anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços; 

sião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 
pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços.

. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando 
 estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde 

a) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução dos 
serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato; 
b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços; 
c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 
os pagamentos resultantes da prestação dos serviços. 

Carlinda/MT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 
vencedora do certame licitatório. 

Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos produtos 
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
necedor, para as necessárias correções, com as informações que 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 

b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos; 
s da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 

relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês 
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da 

f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP. 
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 
anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 

sião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 
pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços. 

. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando 
estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde 

a) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução dos 

ibuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 

c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 

se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 

ante enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos produtos 
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
necedor, para as necessárias correções, com as informações que 
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motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas. 
12.6.2.Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços entregues.

 
12.7.O Município de Carlinda
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com 
terceiros por intermédio da operação d
 
12.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado.
 
13. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO
 
13.1.O prazo de validade do Registro de Preços é de no máximo 
da data de assinatura, nos termos do artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/1993, 
contempladas eventuais prorrogações, não havendo previsão legal para a ampliação deste 
lapso.  

13.2. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 
decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege
na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 
prorrogação se enquadrem nos permissivos delineado

14. DAS SANCOES/PENALIDADES:
 
14.1.Aquele que, convocado dentro do pra
do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a assinar o Contrato ou deixar de retirar a Nota 
de Empenho dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, deixar de entregar toda a 
documentação exigida para a c
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com 
o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos (em caso das modalidades da 8.666/93) pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos (no caso de pregão), sem prejuízos das multas previstas no 
contrato e demais cominações legais.
acima assumidas sujeitará a contratada as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência por escrito;�
b) Multa;� 
c) Suspensão temporária de participar em licitação ou contratar co
Pública Municipal;  
d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos d
8.666/93.  
 
14.2.As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação de eventuais 
perdas e danos ou prejuízos e sanções legais que seu ato punível venha causar a 
Contratante.  
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motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
 

Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
mplicará aceitação definitiva dos serviços entregues.

Carlinda - MT não efetuará antecipado, pagamento de título 
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com 
terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 

13. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO

O prazo de validade do Registro de Preços é de no máximo 12 (doze) meses
nos termos do artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/1993, 

contempladas eventuais prorrogações, não havendo previsão legal para a ampliação deste 

As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 
decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas
na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 
prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.

14. DAS SANCOES/PENALIDADES: 

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro 
do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a assinar o Contrato ou deixar de retirar a Nota 
de Empenho dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, deixar de entregar toda a 
documentação exigida para a celebração do contrato, ou apresentar documentação falsa, 
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

antido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com 
o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos (em caso das modalidades da 8.666/93) pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos (no caso de pregão), sem prejuízos das multas previstas no 
contrato e demais cominações legais.�O descumprimento injustificado das obrigaç
acima assumidas sujeitará a contratada as seguintes penalidades:  

� 

c) Suspensão temporária de participar em licitação ou contratar co

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos d

As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação de eventuais 
perdas e danos ou prejuízos e sanções legais que seu ato punível venha causar a 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
mplicará aceitação definitiva dos serviços entregues. 

MT não efetuará antecipado, pagamento de título 
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com 

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

13. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO 

12 (doze) meses, contados 
nos termos do artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/1993, 

contempladas eventuais prorrogações, não havendo previsão legal para a ampliação deste 

As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 

se pelas normas estampadas 
na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 

s no artigo 57 da Lei 8.666/1993. 

zo de validade de sua proposta, se recusar dentro 
do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a assinar o Contrato ou deixar de retirar a Nota 
de Empenho dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, deixar de entregar toda a 

elebração do contrato, ou apresentar documentação falsa, 
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
antido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com 

o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos (em caso das modalidades da 8.666/93) pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos (no caso de pregão), sem prejuízos das multas previstas no 

O descumprimento injustificado das obrigações 

c) Suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração 

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei n° 

As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação de eventuais 
perdas e danos ou prejuízos e sanções legais que seu ato punível venha causar a 
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14.3.Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá- lá devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro 
do mesmo prazo.�A contratada poderá ser 
contrato caso à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de 
corresponder à expectativa. 
 
15. DAS DISPOSICOES GERAIS:
 
É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou 
presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização 
da Administração. 

16.  DECLARAÇÃO 
 
Atesto para os devidos fins que as informações constantes no presente Termo são 
verídicas, sob as penas da lei, e de minha inteira responsabilidade. 

 

Secretária
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Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

lá devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro 
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do 

contrato caso à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de 
corresponder à expectativa.  

15. DAS DISPOSICOES GERAIS: 

É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato decorrente do 
presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização 

Atesto para os devidos fins que as informações constantes no presente Termo são 
verídicas, sob as penas da lei, e de minha inteira responsabilidade.  

Cláudia Avanci Belido 
Secretária de Municipal de Administração 
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, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

lá devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro 
penalizada inclusive com eventual rescisão do 

contrato caso à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de 

contrato decorrente do 
presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização 

Atesto para os devidos fins que as informações constantes no presente Termo são 
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A) RELAÇÃO DE SERVIÇOS / HORAS / SECRETARIAS
 

 
B) RELAÇÃO DE SERVIÇOS / 
 
Item Descrição dos Serviços

01 Servente de Limpeza 
02 Auxiliar de Cozinha 
03 Guarda Patrimonial 
04 Agente de Apoio e Logística
05 Coletor de Detritos 

 
 
 

Secretária

 
 
 

    
C
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R

G
O

S
 / 

S
E

R
V

IC
O

S
 

Servente de Limpeza 
Auxiliar de Cozinha 
Guarda Patrimonial 
Agente de Apoio e Logística
Coletor de Detritos 
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ANEXO II 
PLANILHA QUANTITATIVA 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS / HORAS / SECRETARIAS 

) RELAÇÃO DE SERVIÇOS / VALOR DA HORA / QTDE DE HORAS / VALOR MAXIMO

Descrição dos Serviços Valor 
Máximoda 
Hora – R$ 

Horas / 
Mês 

Horas / 
Ano

 R$ 7,60 3000 30.000
R$ 10,75 600 6.000
R$ 11,60 1200 12.000

Agente de Apoio e Logística R$ 11,50 1000 10.000
R$ 11,60 1600 16.000

VALOR TOTAL MÁXIMO

 
Cláudia Avanci Belido 

Secretária de Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade de Horas por Secretaria

A
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1600 1200 200   
 200  200 200 

800   400  
Agente de Apoio e Logística 200 400  400  

   1600  

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

QTDE DE HORAS / VALOR MAXIMO 

Horas / 
Ano 

Valor Máximo 
Total – R$ 

30.000 R$ 228.000,00 
6.000 R$ 64.500,00 
12.000 R$ 139.200,00 
10.000 R$ 115.000,00 
16.000 R$ 185.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 732.300,00 

Quantidade de Horas por Secretaria 
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3000 30.000 

 600 6.000 

1200 12.000 
1000 10.000 

1600 16.000 
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MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
 

Ao 
Município de Carlinda Estado de Mato Grosso
Ref : Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Bairro: 
Telefone: 
Banco: 

Item Descrição dos Serviços

01 Servente de Limpeza 
02 Auxiliar de Cozinha 
03 Guarda Patrimonial 
04 Agente de Apoio e Logística
05 Coletor de Detritos 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor Total da Proposta: R$ 
 
Declaro que nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, 
custos e despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, custos administrativos, serviços de entrega, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários, ao cum
objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos 
adicionais. 
 
Prazo de Execução: 
 
Local de Execução: Município de 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Carimbo da 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

Estado de Mato Grosso 
Ref : Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
  
 Inscrição Estadual: 

CEP:  
Cidade:  
E-mail:  

Agência: Conta Corrente:
 

Descrição dos Serviços Valor 
Propostoda 
Hora – R$ 

Horas / 
Mês 

Horas / 
Ano

  3000 30.000
 600 6.000
 1200 12.000

Agente de Apoio e Logística  1000 10.000
 1600 16.000

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
 

Valor Total da Proposta: R$  

Declaro que nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, 
custos e despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, custos administrativos, serviços de entrega, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários, ao cum
objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos 

Município de Carlinda – MT. 

: 60 (sessenta) dias. 
 
 
 

Local e data 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

 
 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

 

Conta Corrente: 

Horas / 
Ano 

Valor Total 
Proposto – R$ 

30.000  
6.000  
12.000  
10.000  
16.000  

 

Declaro que nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, todos os 
custos e despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, custos administrativos, serviços de entrega, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários, ao cumprimento integral do 
objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos 
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MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
 
 

 
 
CÓDIGO ATIVIDADE 
Quantidade 

DISCRIMINAÇÃO
1. Remuneração (1.1 + 1.2)  
1.1 Salário 
1.2 Adicionais sobre o salário

a. Adicional noturno  
b. Adicional de insalubridade 
c. Adicional de periculosidade 
d. Adicional de risco de vida 

2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da 
remuneração (1)  
2.1 Grupo A  

a. INSS Contribuição Empresa
b. SESI/SESC 
c. SENAI/SENAC 
d. INCRA 
e. Salário Educação  
f. FGTS 
g. SAT (médio) 
h. SEBRAE 

2.2 Grupo B  
a. Férias  
b. Auxílio Doença  
c. Licença Maternidade/Paternidade 
d. Faltas Legais  
e. Acidente de Trabalho  
f. Aviso Prévio  
g. 13o Salário  

2.3 Grupo C  
a. Aviso Prévio Indenizado  
b. Indenização Adicional  
c. FGTS Rescisórias sem Justa Causa 

2.4 Grupo D  
a. Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os 
itens do Grupo “B” 

Valor total do montante “A‟ (1+2) 
Nota Explicativa: “A inclusão dos itens da planilha de custos acima dependerá das 
categorias profissionais abrangidas na contratação e das peculiaridades do respectivo 
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
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ANEXO IV 
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MONTANTE “A” 

 

DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL 
  

 
Adicionais sobre o salário  

 
b. Adicional de insalubridade   
c. Adicional de periculosidade   
d. Adicional de risco de vida   

2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da  

 
INSS Contribuição Empresa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Licença Maternidade/Paternidade   
 
 
 
 
 

  
 

em Justa Causa   
 

cidência dos encargos do Grupo “A” sobre os  

‟ (1+2)   
Nota Explicativa: “A inclusão dos itens da planilha de custos acima dependerá das 
categorias profissionais abrangidas na contratação e das peculiaridades do respectivo 
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho”. 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

VALOR EM R$ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Explicativa: “A inclusão dos itens da planilha de custos acima dependerá das 
categorias profissionais abrangidas na contratação e das peculiaridades do respectivo 
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ITEM 
1. Uniforme 
2. Auxilio Transporte 
3. Vale Alimentação 
4. Treinamento 
5. Seguro de Vida 
6. Outros (especificar) 
Valor do Montante “B” 
 
 
Total do Montante “A” + “B”
Nota Explicativa: “Para fins de projeção de custos do Montante B no caso de alteração do 
efetivo de pessoal.�Nota Explicativa: “A inclus
dependerá da natureza da contratação e, ainda, das peculiaridades do resp
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.”

 
 

MONTANTE “
 
 
 

ITEM 
1. Despesas Administrativas 
(administração, fiscalização, taxa, etc.).
2. Lucro  
3. Tributos indiretos 

3.1. ISS Sobre Faturamento *
3.2. IR Sobre Faturamento *
3.3. COFINS Sobre Faturamento *
3.4. Pis Sobre Faturamento *
3.5. CSLL * 
3.6. Taxas – Especificar 

Total da Taxa de Administração

Nota Explicativa: “Percentuais legalmente

 
 

 
TOTAL MENSAL (“A”+ “B” + “C”)
TOTAL MENSAL 
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MONTANTE “B” 

VALOR EM R$ % SOBRE O SALÁRIO
  
  
  
  
  
  
  

“B”  
Nota Explicativa: “Para fins de projeção de custos do Montante B no caso de alteração do 

Nota Explicativa: “A inclusão dos itens da planilha de custos acima 
dependerá da natureza da contratação e, ainda, das peculiaridades do resp

Dissídio Coletivo de Trabalho.” 

MONTANTE “C” – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

VALORES EM R$ 
1. Despesas Administrativas 
(administração, fiscalização, taxa, etc.). 

 

 
 

3.1. ISS Sobre Faturamento *  
3.2. IR Sobre Faturamento *  
3.3. COFINS Sobre Faturamento *  
3.4. Pis Sobre Faturamento *  

 
  

Total da Taxa de Administração (1+2+3)  

ercentuais legalmente estabelecidos” 

RESUMO DA CATEGORIA / CARGO 

TOTAL MENSAL (“A”+ “B” + “C”)  
 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

% SOBRE O SALÁRIO 

Nota Explicativa: “Para fins de projeção de custos do Montante B no caso de alteração do 
ão dos itens da planilha de custos acima 

dependerá da natureza da contratação e, ainda, das peculiaridades do respectivo Acordo, 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

% SOBRE “A” + “B” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

 
Ao 
Município de Carlinda Estado de Mato Grosso
Ref : Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
 
Indicamos o (a) senhor (a) _____________________________________________, 
portador da 
cédula de identidade n. _________ ___________, órgão expedidor ___/__, como nosso 
representante legal na Licitação
relativos à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
formular ofertas, inclusive verbais, negociar preços, assinar os documentos de habilitação, 
as respectivas atas, interpo
todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 
mandato. 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Nome de Fantasia: 

Carimbo da 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Em caso de representação por meio de procuração publica ou 
particular, a mesma deverá ser reconhecida em cartório.
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ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

(Papel timbrado da empresa) 

Estado de Mato Grosso 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

Indicamos o (a) senhor (a) _____________________________________________, 

cédula de identidade n. _________ ___________, órgão expedidor ___/__, como nosso 
representante legal na Licitação em referência, com poderes para praticar todos os atos 
relativos à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014
formular ofertas, inclusive verbais, negociar preços, assinar os documentos de habilitação, 
as respectivas atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de propô
todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
 

OBSERVAÇÃO: Em caso de representação por meio de procuração publica ou 
particular, a mesma deverá ser reconhecida em cartório.

 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

 

Indicamos o (a) senhor (a) _____________________________________________, 

cédula de identidade n. _________ ___________, órgão expedidor ___/__, como nosso 
em referência, com poderes para praticar todos os atos 

014/2016, notadamente: 
formular ofertas, inclusive verbais, negociar preços, assinar os documentos de habilitação, 

r recursos ou renunciar ao direito de propô-los, enfim assinar 
todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

 

OBSERVAÇÃO: Em caso de representação por meio de procuração publica ou 
particular, a mesma deverá ser reconhecida em cartório. 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

 
Ao 
Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
 
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------
Rua --------------------------------------
Município -------------------------
ao solicitado no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
da lei, que: 
 
• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação 
determinada pela Lei nº 9.854/1999.
 
• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº04/90)
 
 

Carimbo da 
 
 
(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

(item 12.2.2) 
(Papel timbrado da empresa) 

, Estado de Mato Grosso 
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

-----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------
--------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------

-------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento 
ao solicitado no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, DECLARA, sob as penas 

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação 
determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº04/90)

 
Local e data 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

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

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

------------------------, sediada na 
-----------------------, CEP-------------- 

, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento 
DECLARA, sob as penas 

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação 

em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº04/90). 

 

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO

 
Ao 
Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

                                             
empresa..................................................................................., CNPJ nº ...............................,
localizada à .............................................................................., reúne todos os requisitos de 
habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e 
econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital 
de PREGÃO PRESENCIAL 
Lei n. 8.666/93, que não existem fatos supervenientes, que sejam impeditivos de sua 
habilitação. 

Carimbo da 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

(item – 12.2.1) 
(Papel timbrado da empresa) 

 

, Estado de Mato Grosso 
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

 
 
 

                                             Declaramos para todos os efeitos legais, que a 
..................................................................................., CNPJ nº ...............................,

localizada à .............................................................................., reúne todos os requisitos de 
ção exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e 

financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital 
de PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016,em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da 

i n. 8.666/93, que não existem fatos supervenientes, que sejam impeditivos de sua 

 
 
 
 
 

Local e data 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO 

Declaramos para todos os efeitos legais, que a 
..................................................................................., CNPJ nº ..............................., 

localizada à .............................................................................., reúne todos os requisitos de 
ção exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e 

financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital 
em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da 

i n. 8.666/93, que não existem fatos supervenientes, que sejam impeditivos de sua 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE
 

 
 
Ao 
Município de Carlinda Estado de Mato Grosso
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome 
completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo),
lei que é: 
 
(  ) Microempresa; ou  
(  ) Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal 
n. 123, de 14.06.2006. 
 
Declara também que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 3º §4º da Lei 
Complementar 123/2006. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME OU

(papel timbrado da empresa)  

Estado de Mato Grosso 
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016. 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome 
completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), dec

de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal 

Declara também que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 3º §4º da Lei 

Local e data 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

ME OU EPP 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome 
declara, sob as penas da 

de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal 

Declara também que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 3º §4º da Lei 
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Ao 
Município de Carlinda Estado de Mato Grosso
Ref: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
 
Declaramos, para todos os efeitos legais, que a 
todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação 
jurídica, fiscal, técnica e econômico
com o disposto em Edital de Pregã

 

Obs.: No caso de microempresa
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente 
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de 
juntar o documento com restrição no envelope de habilitação.
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(item – 12.2.1.b) 

(papel timbrado da empresa) 

Estado de Mato Grosso 
: Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016. 

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ......................,CNPJ .........., reúne 
todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação 
jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda 
com o disposto em Edital de Pregão Presencial nº 014/2016. 

 
 

Local e data 
Assinatura do representante legal 

CPF: 
Carimbo de CNPJ da empresa: 

 

 
 
 
 
 
 

empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de 
juntar o documento com restrição no envelope de habilitação. 

 
 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

...................,CNPJ .........., reúne 
todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação 

financeira, bem como de que está ciente e concorda 

de pequeno porte que, nos termos da LC 
à regularidade fiscal, 

esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de 
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MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR

 
Por este instrumento de procuração a 
no CNPJ sob o nº .............................................., com sede à Rua/Av............................, 
Nº..............., Cidade......................., Estado............................, ne
Sr............................................, brasileiro, casado, portador do CPF ..................., 
RG..............................., residente e domiciliado na Rua......................................, nº......., 
cidade.................,estado.............., Representante legal da 
bastante procurador o Sr. ........................................., portador do RG ..................., CPF 
.................................., aos quais concede p
Prefeitura Municipal de Carlinda
Pregão Presencial nº 014
interposição de recursos, renúncia de dire
 

_________________________________________
Assinatura do Representante Legal da 

 
OBS:  
1. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 
equivalente, este deverá apresen
reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos 
referentes a este Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, 
interposição de recurso, renúncia de direitos, etc; 
2. Anexar a esta Procuração, cópia do Contrato Social consolidado. 
3. (Elaborar em Papel Timbrado)
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ANEXO X 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

Por este instrumento de procuração a empresa ...................................., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº .............................................., com sede à Rua/Av............................, 
Nº..............., Cidade......................., Estado............................, neste ato representado pelo 
Sr............................................, brasileiro, casado, portador do CPF ..................., 
RG..............................., residente e domiciliado na Rua......................................, nº......., 

..............,estado.............., Representante legal da empresa, nomeia e constitui seu 
bastante procurador o Sr. ........................................., portador do RG ..................., CPF 
.................................., aos quais concede poderes especiais para representá

Carlinda, com poderes para praticar todos os atos referentes ao 
014/2016, tais como: formulação de lances, alegações em ata, 

interposição de recursos, renúncia de direitos.  

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
_________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
CNPJ nº 

1. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 
equivalente, este deverá apresentar procuração (Modelo Acima), com firma 
reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos 
referentes a este Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, 
interposição de recurso, renúncia de direitos, etc;  

esta Procuração, cópia do Contrato Social consolidado. 
3. (Elaborar em Papel Timbrado) 

 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

................................., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº .............................................., com sede à Rua/Av............................, 

ste ato representado pelo 
Sr............................................, brasileiro, casado, portador do CPF ..................., 
RG..............................., residente e domiciliado na Rua......................................, nº......., 

, nomeia e constitui seu 
bastante procurador o Sr. ........................................., portador do RG ..................., CPF 

oderes especiais para representá-lo junto a 
, com poderes para praticar todos os atos referentes ao 
, tais como: formulação de lances, alegações em ata, 

_________________________________________ 
 

1. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 
tar procuração (Modelo Acima), com firma 

reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos 
referentes a este Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, 

esta Procuração, cópia do Contrato Social consolidado.  
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de 
sede da Prefeitura Municipal de 
ESTADO DE MATO GROSSO
sede na Av. Tancredo Neves, 
representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
casado, portador da Cédula de Identidade nº 0325037
284.335.561-34, residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, muni
Estado de Mato Grosso, doravante denominado 
.............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ estabelecida a 
........., n.º......, bairro ..............., cidad
portador do CIRG n.º .......... SSP/PR e CIC n.º ............ doravante denominada 
“PROMITENTE FORNECEDORA”
junho de 1993, Lei Federal 
de Preços e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do 
PRESENCIAL nº 014/2016
Registro de Preços, obedecidas as
posteriores e as condições seguintes:

 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS 
NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)

Item Descrição dos Serviços

01 Servente de Limpeza 
02 Auxiliar de Cozinha 
03 Guarda Patrimonial 
04 Agente de Apoio e Logística
05 Coletor de Detritos 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
 
1.2. Os serviços registrados serão eventualmente adquiridos de 
do Município. 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
 

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (dose) meses, a p
de ____/____/____, vigorando assim até a data de
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na cláusula prim
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ANEXO XI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, na 
sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, de um lado o MUNICÍPIO DE 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.617.905/0001
sede na Av. Tancredo Neves, s/nº, na cidade de Carlinda, Estado de Mato Gr
representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GERALDO RIBEIRO DE SOUZA,
casado, portador da Cédula de Identidade nº 0325037-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 

34, residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, muni
, 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, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro 

e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do 
/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de 

Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS 

O ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA):  
 

Descrição dos Serviços Valor 
Propostoda 
Hora – R$ 

Horas / 
Mês 

Horas / 
Ano

    
   
   

Agente de Apoio e Logística    
   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

1.2. Os serviços registrados serão eventualmente adquiridos de acordo com a necessidade 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (dose) meses, a p
de ____/____/____, vigorando assim até a data de ____/____/____.  

Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Carlinda 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na cláusula prim
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, Estado de Mato Grosso, na 
MUNICÍPIO DE CARLINDA, 

01.617.905/0001-78,com 
, Estado de Mato Grosso, neste ato 

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, 
7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 

34, residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, município de Carlinda, 
, e do outro lado a empresa 

.............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ estabelecida a 
e de ..........., neste ato representada pelo Sr. .............., 

portador do CIRG n.º .......... SSP/PR e CIC n.º ............ doravante denominada 
, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de 

que regulamenta o Pregão Presencial e Registro 
e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 

, firmam a presente Ata de 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS 

Horas / 
Ano 

Valor Total 
Proposto – R$ 

 
 
 
 
 
 

acordo com a necessidade 

A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (dose) meses, a partir da data 

Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
 não será obrigado a 

aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na cláusula primeira, 
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podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse 
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do edital do 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, 
por ser de pleno conhecimento das partes.

 

 
3.1. Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da 
prestação de serviço, contados a partir da entrega dos 
devidamente atestada pela Secretaria solicitante entre os dias 25 a 31 de cada mês.
3.2- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.
3.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada
aplicação da penalidade. 
3.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
3.5- O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no p
3.6- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reaju
monetária. 
 

 
4.1Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da 
Secretaria solicitante. 
4.1.1A empresa vencedora deverá entregar os 
especificação e local indicado na solicitação pela Secretaria competente.
4.2Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
contados da data da Solicitação.
4.3 O objeto licitado somente será adquirido se houver eventual necessidade de 
aquisição/contratação da Prefeitura Municipal de 

5.1 - Do Município: 
a) Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante 
o objeto adjudicado dentro das especificações;
b) Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
c) Permitir o livre acesso do empregado da CONTRATADA a fim de que possam executar 
suas tarefas; 
d) Providenciar a alocação
como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 
serviços; 
e) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já 
devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;
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podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse 
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
áusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, 
por ser de pleno conhecimento das partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PAGAMENTO 

pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da 
, contados a partir da entrega dos serviços e emissão da Nota Fiscal, 

da pela Secretaria solicitante entre os dias 25 a 31 de cada mês.
nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 
Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

CLÁUSULA QUARTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 

Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da 

4.1.1A empresa vencedora deverá entregar os serviços na quantidade, 
especificação e local indicado na solicitação pela Secretaria competente.

serviços deverão ser executados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
contados da data da Solicitação. 
4.3 O objeto licitado somente será adquirido se houver eventual necessidade de 
aquisição/contratação da Prefeitura Municipal de Carlinda. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar 
o objeto adjudicado dentro das especificações; 
b) Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 

Permitir o livre acesso do empregado da CONTRATADA a fim de que possam executar 

d) Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, bem 
como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

e) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já 

devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização; 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse 
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2016, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, 

pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da 
e emissão da Nota Fiscal, 

da pela Secretaria solicitante entre os dias 25 a 31 de cada mês. 
nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
ao evento cujo descumprimento der origem à 

 
O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

stamento de preços ou correção 

Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da 

na quantidade, tipo de serviço 
especificação e local indicado na solicitação pela Secretaria competente. 

serviços deverão ser executados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

4.3 O objeto licitado somente será adquirido se houver eventual necessidade de 

vencedora possa executar 

Permitir o livre acesso do empregado da CONTRATADA a fim de que possam executar 

para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, bem 
como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

e) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já 
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f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direit
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida Lei; 
h) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pa
i) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual 
ocorrência de relevo relacionado com o mesmo.
j) Exigir o imediato afastamento de qu
que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de 
modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 
por escrito; 
l) Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvida porventura existente, 
através da Secretaria Municipal de Administração.
 
5.2 - Da Detentora da Ata:
a) executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e 
b) ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepost
dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 
prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a 
vencer ou cobrar em juízo;
c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;
d) selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
e) colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 
pessoal necessário à execução dos serviços;
f) registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu p
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom anda
dos serviços; 
g) efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
h) comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminê
prejudicar a perfeita execução do contrato;
i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) assumir todas as responsabilidades e adot
seus empregados acidentados ou com mal súbito;
k) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação/contratação;
l) não permitir que seus empregados a
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 
anualmente desse direito; 
m) comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção
mensal do valor faturado; 
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f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 

h) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto; 
i) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual 
ocorrência de relevo relacionado com o mesmo. 
j) Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA 
que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de 
modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 

ento do presente contrato, dirimindo dúvida porventura existente, 
através da Secretaria Municipal de Administração. 

Da Detentora da Ata: 
a) executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;
b) ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 
prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a 

m juízo; 
c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; 
d) selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 

galmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
e) colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 
pessoal necessário à execução dos serviços; 
f) registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu p
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

g) efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
h) comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do contrato; 
i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito; 
k) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação/contratação; 
l) não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

 
m) comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

iárias e fiscais, como condição à percepção 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 

h) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

i) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual 

alquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA 
que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de 
modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 

ento do presente contrato, dirimindo dúvida porventura existente, 

a) executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 

b) ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 

os ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 
prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a 

d) selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 

e) colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 

f) registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 

mento e a boa execução 

g) efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
h) comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

ncia de fatos que possam 

i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

ar as medidas necessárias ao atendimento dos 

k) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

cumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

m) comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
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n) planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE;
o) substituir o uniforme dos empregados sempre que não at
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 
estado de conservação. 
p) zelar pelas máquinas e equipamentos po
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza;
q) não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 
empregados; 
r) atender de imediato as solicitações quanto a substi
ser considerada inadequada para a prestação dos serviços;
s) instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segu
medicina do trabalho; 
t) inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;
u) responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes d
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
v) responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe 
com o cumprimento a ser contratado.
 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - Os contratos de prestação de serviços 
Preços serão formalizados pela 
Despesa pela detentora. 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.
6.4 - A empresa fornecedora,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento.

 

 
7.1- 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 n
quais destacam-se: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do C
(trinta) dias na entrega do objeto, com a 
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n) planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE; 
o) substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 

p) zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza;
q) não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

r) atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão
ser considerada inadequada para a prestação dos serviços; 

obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segu

t) inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;

se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;

pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
com o cumprimento a ser contratado. 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
prestação de serviços decorrentes da presente Ata de Registro de 

Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de 

A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 

iver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 

qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.
A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 

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 n

b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na entrega do objeto, com a consequente rescisão contratual;
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n) planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 

enderem às condições mínimas 
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 

stos a sua disposição para execução dos 
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza; 
q) não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

tuições de mão-de-obra que venha a 

obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

t) inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços; 

e omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE; 

pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 

venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 

decorrentes da presente Ata de Registro de 
retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de 

A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 

Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa. 

quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 

Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará 
a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das 

b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 

ontrato, no caso de atraso superior a 30 
rescisão contratual; 
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d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua
casos de inadimplemento contratual;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e
f) Declaração de inidoneidade para licitar o
 
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 
mesmo local. 
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
dirigido ao Secretário da unidade requisitante
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele 
despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embal
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.
8.2 - Os preços poderão ser revisto
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).
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV. 
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços 
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no processo.
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciado
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar
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.
8.6 - 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. 
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeita
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
8.8 - Quando o preço registrado tornar
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante 
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d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  

Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 

O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

 
CLÁUSULA OITAVA 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 

se Preço registrado aquele atribuído 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
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. 

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 

aior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica 
extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV. 

O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços 
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no processo. 

No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-
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. 

Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no merc
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.

or 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 

Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeita
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante 
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d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
rescisão, bem como nos demais 

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

u contratar com a Administração Pública. 

Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 

Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 

O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 

aos materiais, incluindo todas as 
despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, 

agens, 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 

s 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 

aior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica 

8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
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 

-financeiro do preço 
r, se julgar conveniente, poderá optar pelo 

cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 

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. 

or 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 

Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a 
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

se inferior aos praticados no mercado, e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante 
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requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu 
registro. 
8.8.1 - 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 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.
8.9 - 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 remuneraç
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido 
de estabelecer negociação visando a
dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos 
demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preç
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.
8.12 - Na ocorrência de cancelamento de r
da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de 
recurso. 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍP
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”
prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fo
iniciativa do Gestor da Ata quando:
9.2.1 - 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 justific
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente d
registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições 
legais; 
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando
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
a partir da última publicação.
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evidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu 

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 

icialmente pactuados, mediante juntada de planilha de 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.

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 remuneraç
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido 
de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, 

se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos 
demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preç
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. 

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 

CLÁUSULA NONA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
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.
9.2. 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: 

a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 
a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente d

registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições 

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;  

teresse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-

sso 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 r
a partir da última publicação. 
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evidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu 

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 

icialmente pactuados, mediante juntada de planilha de 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. 

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; 

Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido 
manutenção dos preços originariamente registrados, 

se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos 

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 

egistro de preço para o item, poderá o Gestor 
da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

IO, 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 

de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por 

rnecedores registrados e, por 

a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 

a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

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 

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 

teresse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
-se o comprovante ao 

sso 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 

se cancelado o preço e registrado 
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9.4 - 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 q
78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

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

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de 
 

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de 
PRESENCIAL Nº 014/2016
apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA
 

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

14.1 - Integram esta Ata, o edital da 
empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no certame 
supranumerado. 
14.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02. Subsidiariamente, ap
 

15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de 
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. 
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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. 

A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 
As aquisições dos itens 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.

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 

CLÁUSULA DÉCIMA DO 
ORÇAMENTO 

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Carlinda.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
 VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de 

2016, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta 
PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS COMUNICAÇÕES 

As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 014

empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no certame 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 

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 

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

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 

ualquer das hipóteses previstas no artigo 

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. 

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. 

ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO 

, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta 
, no certame licitatório. 

acompanhamento e controle da 

014/2016a proposta da 
empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no certame 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
ão os princípios gerais de direito. 

MT, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
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Pelo presente instrumento o 
Municipal de Carlinda, de 
GROSSO, inscrita no CNPJ
Neves, s/nº, na cidade de 
seu Prefeito Municipal, Sr. 
Cédula de Identidade nº 0325037
residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, município de Carlinda, Estado de Mato 
Grosso, RESOLVE CONTRATAR com a
nas quantidades estimadas nest
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nest
contrato , sujeitando-se as partes às normas 
suas alterações, no que coube e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1.0. OBJETO DO CONTRATO
PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS N
(TERMO DE REFERÊNCIA)

Item Descrição dos Serviços

01 Servente de Limpeza 
02 Auxiliar de Cozinha 
03 Guarda Patrimonial 
04 Agente de Apoio e Logística
05 Coletor de Detritos 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
 
 
2.0. DA LICITAÇÃO 
2.1. Foi realizado procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2016, com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
conforme autorização da Autoridade Competente.
 
3.0. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1.A empresa ________, detentora do
conforme especificado no Termo de Referência.
3.2.O objeto destedeverá ser executado e 
solicitações das Secretarias Municipais solicitantes, em estrita observância ao Edital de 
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
4.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1.Para o fiel cumprimento do presente contrato, a 
a) executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;
b) ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimôn
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
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ANEXO XII 
MINUTA DO CONTRATO 

Pelo presente instrumento o Carlinda, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura 
, de um lado o MUNICÍPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO 

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.617.905/0001-78, com sede na Av. Tancredo 
, na cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo 

seu Prefeito Municipal, Sr. GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, casado, portador da 
Cédula de Identidade nº 0325037-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 284.335.561
residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, município de Carlinda, Estado de Mato 

CONTRATAR com aempresa _____________________, (qualificar) 
nas quantidades estimadas nestecontrato , de acordo com a classificação por ela alcançada, 
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nest

se as partes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8666/93 e 
suas alterações, no que coube e em conformidade com as disposições a seguir:

1.0. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS N
(TERMO DE REFERÊNCIA):  

 
Descrição dos Serviços Valor 

Propostoda 
Hora – R$ 

Horas / 
Mês 

Horas / 
Ano

    
   
   

Agente de Apoio e Logística    
   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

oi realizado procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

conforme autorização da Autoridade Competente. 

3.0. DA FORMA DE EXECUÇÃO 
________, detentora do contratodeverá realizar o fornecimento dos serviços

cificado no Termo de Referência. 
O objeto destedeverá ser executado e entregue em Carlinda - MT

solicitações das Secretarias Municipais solicitantes, em estrita observância ao Edital de 
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 e seus anexos. 

4.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Para o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA se compromete a:

executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;

ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura 
, ESTADO DE MATO 

m sede na Av. Tancredo 
, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo 

brasileiro, casado, portador da 
7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 284.335.561-34, 

residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, município de Carlinda, Estado de Mato 
_____________________, (qualificar) 

, de acordo com a classificação por ela alcançada, 
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes neste 

constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8666/93 e 
suas alterações, no que coube e em conformidade com as disposições a seguir: 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESCRITAS NO ANEXO I 

Horas / 
Ano 

Valor Total 
Proposto – R$ 

 
 
 
 
 
 

oi realizado procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

alizar o fornecimento dos serviços 

MT, de acordo com as 
solicitações das Secretarias Municipais solicitantes, em estrita observância ao Edital de 

CONTRATADA se compromete a: 
executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 
io da CONTRATANTE ou 

de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 
de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) 
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dias contados a partir da comprovação de sua responsa
prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a 
vencer ou cobrar em juízo;
c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;
d) selecionar rigorosamente os empreg
encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
e) colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vig
pessoal necessário à execução dos serviços;
f) registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 
sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 
dos serviços; 
g) efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
h) comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do contrato;
i) prestar todos os esclarecimentos que forem s
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito;
k) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação/contratação;
l) não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente
anualmente desse direito; 
m) comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção
mensal do valor faturado; 
n) planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE;
o) substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
de apresentação e/ou mediante comunicação/s
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 
estado de conservação. 
p) zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
serviços, bem como pela economia
q) não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 
empregados; 
r) atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão
ser considerada inadequada para a prestação dos serviços;
s) instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive
medicina do trabalho; 
t) inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;
u) responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
v)responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
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dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 
prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a 
vencer ou cobrar em juízo; 

não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; 
selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 

encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vig
pessoal necessário à execução dos serviços; 

registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 

osamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;
comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do contrato; 

prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

cução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação/contratação; 

não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente

 
comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção 

planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE; 

substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando 
para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 

zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
serviços, bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza;

não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão
ser considerada inadequada para a prestação dos serviços; 

obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;

se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
s decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

bilidade. Caso não o faça dentro do 
prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a 

ados que prestarão os serviços contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções 

colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 

registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos 

osamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, 
ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 

efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 

olicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 

cução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 
providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam 

comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 

substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 
olicitação da CONTRATANTE, cuidando 

para que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito 

zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos 
dos produtos de higiene e limpeza; 

não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão-de-obra que venha a 

obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

inspecionar diariamente os serviços contínuos e obrigatoriamente, por seus supervisores, 
no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, o andamento dos serviços; 

se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE; 

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
s decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
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decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
com o cumprimento a ser contratado.
 
5.0. DA FISCALIZAÇÃO. 
5.1.Os serviços objeto deste 
fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando
empresa a prestar todos os esc
 
5.2.  A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a 
empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 
em desacordo com o contrato, tais como:
a) Verificar junto à empresa
providências necessárias para o bom andamento dos serviços;
b) Emitir pareceres em todos os atos da 
contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, 
contrato; 
c) Acompanhar a distribuição d
mesmo estão sendo utilizados de forma racional e econômica;
d) Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a e
tarefas, sempre de forma respeitosa;
e)Solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias;

 
5.3.  Não obstante a empresa
execução de todos os serviços, a Prefeitura Municipal d
sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização sobre os serviços.
 
5.4.  A existência da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da contratada, na prestação dos serviços contratados.
 
5.5.  Cabe à empresa 
fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 
Prefeitura, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 
responsabilidade da empresa
irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co
seus agentes e prepostos. 
 
5.6.  É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada 
após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liberação do 
pagamento. 
 
6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
 
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
 
6.3.  Permitir o livre acesso do empregado da 
executar suas tarefas; 
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decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
ento a ser contratado. 

 
Os serviços objeto deste Contrato estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa 

fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando
a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 

rgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a 
, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 

em desacordo com o contrato, tais como: 
empresa contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 

providências necessárias para o bom andamento dos serviços; 
b) Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do 
contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do 

c) Acompanhar a distribuição dos serviços de limpeza e conservação, verificando se os 
mesmo estão sendo utilizados de forma racional e econômica; 
d) Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a e
tarefas, sempre de forma respeitosa; 
e)Solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias; 

empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a Prefeitura Municipal de Carlinda reserva
sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização sobre os serviços. 

A existência da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 
esponsabilidade da contratada, na prestação dos serviços contratados.

 contratada atender prontamente a quaisquer exigências da 
fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 
empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da Prefeitura ou de 
 

É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada 
após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liberação do 

6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das especificações; 

Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 

Permitir o livre acesso do empregado da empresa CONTRATADA a fim de que possam 
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decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 

estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa 
fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a 

larecimentos necessários que lhe forem solicitados. 

A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 
Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá 

rgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a 
, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam 

contratada e seu preposto, se estão tomando todas as 

contratada relativos à execução do 
prorrogações e rescisão do 

de limpeza e conservação, verificando se os 

d) Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a execução das 

contratada seja a única e exclusiva responsável pela 
reserva-se no direito de, 

sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 

A existência da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 
esponsabilidade da contratada, na prestação dos serviços contratados. 

contratada atender prontamente a quaisquer exigências da 
fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

responsabilidade da Prefeitura ou de 

É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada 
após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liberação do 

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 

NTRATADA a fim de que possam 
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6.4.  Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, 
bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 
serviços; 
6.5. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já 
devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;
 
6.6.  Modificar o contrato, unilatera
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
 
6.7.  Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 
da referida Lei; 
 
6.8. Prestar quaisquer esclarecimentos
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto;
 
6.9.  Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua 
prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qua
eventual ocorrência de relevo relacionado com o mesmo.
 
6.10. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da 
CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, 
que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, 
após advertência por escrito;
 
6.11.  Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvida porventura 
existente, através da Secretaria Municipal de Administração.
 
7.0. DA VALIDADE DO CONTRATO
7.1. Ocontrato terá validade pelo prazo de 
xxxxxx de 2016 e encerrando em 31
tantas vezes quantas a lei permitir
7.2.A partir da vigência do contrato
as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento 
de qualquer de suas normas.
 
8.0. DA ADMINISTRAÇÃO
8.1. A gerência e fiscalização
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
9.0. DO PAGAMENTO 
9.1.Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação 
do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma abaixo:
 
a). Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
cada mês, onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente.
 
9.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 
documento fiscal, os seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito do INSS;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, 
bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já 
devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização; 

Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto; 

Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua 
prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qua
eventual ocorrência de relevo relacionado com o mesmo. 

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da 
CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, 
que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, 

por escrito; 

Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvida porventura 
existente, através da Secretaria Municipal de Administração. 

O CONTRATO 
terá validade pelo prazo de xx (xxxxxxxxxxx) meses, iniciando em xx de 

xxxxx de 2016 e encerrando em 31 de Dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por 
tantas vezes quantas a lei permitir. 

o contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir, na íntegra, todas 
lecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento 

de qualquer de suas normas. 

8.0. DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
e fiscalização do contrato ficará a cargo da 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação 
do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma abaixo:

). Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
cada mês, onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente.

.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 
iscal, os seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito do INSS; 
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Providenciar a alocação para instalação de apoio a almoxarifado da CONTRATADA, 
bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos 

do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já 

lmente, para melhor adequação às finalidades de 

Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 

que venham a ser formalmente solicitados pela 

Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua 
prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer 

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da 
CONTRATADA que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, 
que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, 

Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvida porventura 

) meses, iniciando em xx de 
, podendo ser prorrogado por 

se obriga a cumprir, na íntegra, todas 
lecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento 

ficará a cargo da 

Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação 
do documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE, conforme cronograma abaixo: 

). Data de Atesto da NF Vencimento Atesto da Nota fiscal deverá ser dos dias 29 à 31 de 
cada mês, onde o pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente. 

.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 

b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
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c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 
relativa ao mês anterior da p
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da 
prestação dos serviços; 
f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanh
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natali
entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura;
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 
anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços;
i) Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 
pagamento dos benefícios referentes ao
 
9.3. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando que 
os serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde que 
comprove: 
a) quitação da folha de pagamento r
serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato;
b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serv
c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 
os pagamentos resultantes da prestação dos serviços.
 
9.4. O Município de Carlinda
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da 
vencedora do certame licitatório.
 
9.5.  Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
9.6.O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descr
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 
pagamento; 

 
9.6.1.Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções,
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas. 
9.6.2.Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva d
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c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 
erais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal); 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 
relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês 
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da 

f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanh
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natali
entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura; 
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 

or efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 

de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços; 
i) Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 
pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços.

. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando que 
os serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde que 

a) quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução dos 
serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato; 
b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 
referente ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços; 
c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 
os pagamentos resultantes da prestação dos serviços. 

Carlinda/MT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da 
vencedora do certame licitatório. 

Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descr
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

 
Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços entregues.
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c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos; 
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 

restação de serviço constante na fatura, exceto no último mês 
do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da 

f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos 
os encargos trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido 

or efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP. 
h) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços e as horas 
de trabalho executadas, no âmbito de todas as secretarias solicitantes relativa ao mês 

de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, 

i) Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 
mês da prestação dos serviços. 

. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando que 
os serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas neste edital e desde que 

eferente ao mês imediatamente anterior a execução dos 

b) recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados 

c) quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 

se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa 

Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos produtos 
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
com as informações que 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
entregues. 
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9.7.O Município de Carlinda
ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de 
 
9.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado.
 
10.0. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12
Contrato. 
10.2. Os preços manter-se
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo
percentual do aumento, devidamente comprovado por meio de nota fiscal de aquisição do 
produto. 
 
11.0. DO CANCELAMENTO D
11.1.O presente contrato poderá
11.1.1.Quando o Contratado
contrato; 
11.1.2.Quando o Contratado
decorrente deste, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 
11.1.3. Em qualquer hip
decorrente destecontrato; 
11.1.4.Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.5.Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.2.No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3.A solicitação do Contratado
aceita pelo Contratante, facultando
previstas no Edital, bem como na Lei 8.666/93.
11.4.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
Contratado, relativas ao fornecimento do item.
 
12.0. DAS PENALIDADES
12.1.A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 
sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 8
8.666/93, quais sejam: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Cont
(trinta) dias na entrega do objeto, com a 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 
casos de inadimplemento contratual;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou
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Carlinda - MT não efetuará antecipado, pagamento de título descontado, 
ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”; 

ncárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 

10.0. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 
É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência deste

se-ão inalterados pelo período de vigência do
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do 

aumento, devidamente comprovado por meio de nota fiscal de aquisição do 

11.0. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO . 
O presente contrato poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:

Contratadonão cumprir as obrigações constantes no Edital e nest

Contratado der causa a rescisão administrativa da N
, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 
 

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

o de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

Contratado para cancelamento dos preços registrados pode
, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 

previstas no Edital, bem como na Lei 8.666/93. 
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as

, relativas ao fornecimento do item. 

12.0. DAS PENALIDADES 
A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 

sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 8

b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na entrega do objeto, com a consequente rescisão contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

MT não efetuará antecipado, pagamento de título descontado, 
ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 

ncárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

(doze) meses de vigência deste 

ados pelo período de vigência do presente Contrato, 
financeira inicial deste 

lhe no máximo o repasse do 
aumento, devidamente comprovado por meio de nota fiscal de aquisição do 

de pleno direito, nas seguintes situações: 
obrigações constantes no Edital e neste 

der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 
, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 

ótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

o de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Contratado, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se 

para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 
sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 

b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 

rato, no caso de atraso superior a 30 
rescisão contratual; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
rescisão, bem como nos demais 

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

contratar com a Administração Pública. 
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12.2. As multas serão descontadas dos créditos da 
cobradas administrativa ou judicialmente;
 
12.3.As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a 
reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de 
Carlinda - MT; 
 
12.4.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis; 
 
12.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
12.5.1.Desclassificação ou inabilitação; caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
12.5.2.Cancelamento do contrato
do fornecimento; 
 
13.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de 
Colocar Dotação Orçamentária
 
13.2. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da 
emissão da respectiva Nota de Empenho.
 
14.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
lavratura de termo aditivo ao 
II.Vinculam-se a este Contrato
Edital de Pregão Presencial nº 
III.É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização do Município de 
 
15.0. DA PUBLICAÇÃO 
15.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial dos Municípios, conforme Lei n. 
10.520/02. 
 
16.0. DO FORO 
16.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca d
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os 
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
                    E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora 
cobradas administrativa ou judicialmente; 

As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
, a sua aplicação não exime a empresa detentora 

reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de 

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

Desclassificação ou inabilitação; caso o procedimento se encontre em fase de 

o contrato , se esta já estiver assinada, procedendo

13.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
. As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos previstos no 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Carlinda - MT para o exercício de 
Dotação Orçamentária 

. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 

14.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

odas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
lavratura de termo aditivo ao presente Contrato. 

se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 
Edital de Pregão Presencial nº 014/2016, seus anexos e as propostas da contratada.

vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização do Município de Carlinda – MT. 

Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial dos Municípios, conforme Lei n. 

. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os 
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Carlinda - MT, _____ de________ de 2016. 

000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

detentora do contrato ou 

As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
detentora do contrato, da 

reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de 

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 

Lei 10.520/02, quaisquer 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

Desclassificação ou inabilitação; caso o procedimento se encontre em fase de 

a, procedendo-se a paralisação 

. As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos previstos no 
MT para o exercício de 2016. 

. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da 

odas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 
, seus anexos e as propostas da contratada. 

vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, 

Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial dos Municípios, conforme Lei n. 

Alta Floresta - MT como 
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os 
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 
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