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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
PROCESSO: 004/CPL/2014 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
Tipo: MENOR PREÇO 
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
1. PREÂMBULO 
 
A Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
nomeada pela Portaria 02/2014, de 06/01/2014, situada a Rua Nunes Freire nº 12, na cidade de Novo 
Mundo, Estado de Mato Grosso, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, e Regime de execução por empreitada por preço global, a 
qual será processada e julgada em consonância com a Lei 8.666/93 e demais dispositivos legais 
vigentes. 
 
1.2. Para recebimento dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE 
PREÇOS”, fica determinado o dia 08 de maio de 2014, até às 14:00 horas, o qual deverá ser entregue 
na Sala da Comissão de Julgamento de Licitações, no endereço acima mencionando. 
 
1.3. O Início da abertura dos envelopes ocorrerá às 14 horas e 00 minutos, na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, no mesmo endereço e no mesmo dia mencionados no item 1.2. 
 
1.4. A presente licitação obedecerá ao tipo de menor preço global, conforme o inciso I do parágrafo 1º 
do artigo 45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
2- OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação, sob regime de empreitada por preço 
global, de empresa especializada para Construção de Quadra Coberta com Vestiário na Escola 
Municipal Alcides Ferreira Primo, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais 
necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos nas Planilhas 
Orçamentárias e Projetos, anexo ao Presente Edital. 
 
2.2 - O projeto básico contendo plantas, memoriais descritivos e especificações da obra, encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta e/ou aquisição posterior, na sede da Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo/MT, o Projeto básico é parte integrante deste Edital. 
 
2.3 – Os interessados poderão retirar o Edital Completo, na sede da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo-MT, na Rua Nunes Freire, nº 12, mediante o prévio recolhimento da importância não 
reembolsável de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), através de guia emitida pelo Setor de Tributação e paga 
na Agência do Sicredi, até 03 dias úteis antes do dia da abertura dos envelopes. A empresa pode optar 
também por retirar o Edital através de meio digital sem custo, através do site do município: 
www.novomundo.mt.gov.br ou ainda através de solicitação no e-mail: 
prefeitura_novomundo@hotmail.com. 
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3- DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1 – A presente licitação é regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelas normas 
contidas neste Edital. 
 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 – Poderão participar da presente licitação, todas as empresas que se enquadrem no ramo de 
atividades pertinentes a prestação dos serviços do objeto da presente licitação e atendam as condições 
exigidas neste edital. 
 
4.2 – Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á necessária 
apresentação de procuração outorgada por instrumento Público, com menção expressa que lhe confere 
amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e decisões sobre a desistência ou não de 
recurso contra habilitação, e cópia de CPF e RG do representante juntamente com o original. A não 
apresentação da procuração no ato de abertura da sessão implicará no impedimento do licitante em 
participar da Licitação. 
 
4.3 - Não poderá participar da presente Tomada de Preços: 

a) Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) 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 Estado, conforme o caso, pelo órgão que 
o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

c) Estrangeiras que não funcionem no País; 
d) Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a esta 

Prefeitura; 
 

4.4 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração poderá representar mais de uma empresa 
junto á Prefeitura, nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas. 
 
4.5 – As empresas interessadas deverão visitar o local de execução dos serviços, antes da elaboração 
da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as 
dificuldades e peculiaridades, no tocante à execução dos serviços a serem contratados. 
 
4.6 - Os interessados em participar da presente Tomada de Preços deverão trazer a documentação 
original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pelos membros da Comissão de Licitação no ato de abertura da documentação de 
habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 
 
4.6.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
 
4.6.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  
 
4.6.3. Presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  
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4.7. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de 
que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão 
Permanente da Licitação do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.666/93.  
 
4.7.1. 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. 
 
4.8. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 
 
4.8.1. Estar ciente das condições da licitação; 
 
4.8.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
 
4.8.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação; 
 
4.8.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 
 
5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” deverão ser indevassáveis, 
fechados e entregues ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 
 

LOCAL: Rua Nunes Freire, nº 12 – Centro – Novo Mundo/MT; 
DATA: 08 de maio de 2014; 
HORÁRIO: 14 horas e 00 minutos. 

 
5.2. Os envelopes de Habilitação e Proposta de preços exigidos neste Edital deverão ser apresentados 
contendo as seguintes indicações: 
 
Envelope 01 – “Documentos Habilitação: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2014 
PROCESSO Nº. 004/CPL/2014 
ENVELOPE 01 “DOCUMENTOS HABILITAÇÃO” 
DATA DE ABERTURA: 08/05/2014 ÀS 14H00MIN; 
NOME, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE: 

 
 
Envelope 02 – “Proposta de Preços: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2014 
PROCESSO Nº. 004/CPL/2014 
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ENVELOPE 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
DATA DE ABERTURA: 08/05/2014 ÀS 14H00MIN;  
NOME, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE: 

 
5.3. No envelope 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, que será apresentado indevassável, 
rubricado no local de fechamento, deverão ser apresentados os documentos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada, ou poderão ser autenticadas pelos membros da Comissão de 
Licitação, mediante apresentação dos originais para confronto ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. 
 
5.4. Os documentos originais apresentados para autenticação pela comissão serão devolvidos após 
sua conferência pelos interessados. 
 
5.5. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas 
um representante, o qual deverá identificar-se junto a Comissão Permanente de licitação, quando 
solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por 
meio de instrumento próprio, poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 
 
5.6. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento (Modelo 
Anexo VII) através de outorga por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, 
com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. 
 
5.6.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e outros 
documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 
 
5.7. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
5.8. 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. 
 
5.9. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
5.10. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.6 e 5.7 não implicará a exclusão 
da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se nas fases do 
procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 
 
5.11. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela 
Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar junto com o credenciamento á: 
 
5.11.1. Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 na 
condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI, quando for o caso 
 
5.12.1. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente com foto, bem como a declaração de que a empresa se enquadra como ME ou 
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EPP, deverão vir FORA DOS ENVELOPES de “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 
DE PREÇOS”, sendo apresentados a Comissão Permanente de Licitação quando solicitados. 
 
5.13. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação e 
juntados ao processo licitatório 
 
 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados num único invólucro fechado 
identificado como o nº. 01, devendo constar: 
 
6.1.1 – Habilitação Jurídica: 
6.1.1.1 - Cópia Autenticada ou Cópia acompanhada do original, da Cédula de Identidade e do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) dos proprietários ou responsáveis da empresa Licitante; 
 
6.1.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso das sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
6.1.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim exigir, obedecendo ao Artigo 28 da Lei nº. 8.666/93. 
 
6.1.2 – Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 
6.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; (Cartão de 
Identificação do Contribuinte – CIC/CCE – ELETRÔNICO) da Secretaria de Estado da Fazenda. 

 
6.1.2.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União; 
 
6.1.2.4 - Certidão de Regularidade junto á Secretaria de Estado da Fazenda (ICMS e IPVA); 
 
6.1.2.5 - Certidão de Regularidade com Tributos Municipais do Domicílio da Empresa Participante; 
 
6.1.2.6 - Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Prefeitura Municipal de Novo Mundo - 
MT; 
 
6.1.2.7 - Certidão de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 
 
6.1.2.8 - Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
6.1.2.9– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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6.1.3 – Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
6.1.3.1 – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório distribuidor 
da sede da licitante até 180 dias anteriores á data da abertura da licitação; 
 
6.1.3.3 – Balanço Patrimonial, devidamente registrado na junta comercial do Estado de origem da 
empresa, e Demonstrações Contábeis do último exercício social, acompanhado de demonstrações dos 
seguintes elementos: 
 
a1) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: 
ILG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 
a2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: 
ILC = ( Ativo Circulante ) / (Passivo Circulante) 
 
a3) Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso 
contrário o licitante será considerado inabilitado. 
 
6.1.4 – Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 
6.1.4.2 – Registro junto ao CREA/CAU (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronômia / 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da empresa licitante e do profissional técnico responsável, 
indicado para execução do objeto licitado juntamente com prova atualizada de regularidade com o 
CREA/CAU (empresa e profissional); através de certidão ou outro documento expedido pelo órgão. 
 
6.1.4.3 - Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, em nome do profissional técnico 
responsável, indicado para execução do objeto da licitação; 
 
6.1.4.4 - Pelo menos 01 (um) atestado de obra, fornecido pela pessoa jurídica de direito público ou 
privado, contratante da obra, devidamente registrado no CREA/CAU ou acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional de nível superior 
legalmente habilitado, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de obra de 
engenharia; 
 

 
6.1.5 – A licitante deverá apresentar “Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais” 
(Modelo de Declaração Anexo III), declarando que: 
 

a) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou 
suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos 
contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 

b)  Que não possui, em seu quadro funcional, menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos; 

c) Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão; 

 
6.1.6 – Declaração de que visitou o local de execução dos serviços, antes da elaboração da 
proposta, e tem conhecimento de todas as dificuldades e peculiaridades, no tocante à execução 
dos serviços a serem contratados (Modelo de Declaração Anexo IV) 
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7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1. – A proposta de preço deverá ser apresentada conforme os modelo de Anexo I (Planilha 
Orçamentária, Cronograma físico-financeiro e Planilha de Composição do BDI) e Anexo II em uma 
única via, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em impresso próprio 
da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentação de habilitação, e 
entregue á Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, 
contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue: 
 
7.1.1 Razão social, endereço completo e CNPJ/MF; 
7.1.2. Número da Tomada de Preços; 
7.1.3. Descrição detalhada do objeto da licitação; 
7.1.4. Planilha Orçamentária com o valor unitário e total para cada item; 
7.1.5. Cronograma físico-financeiro para realização da obra; 
7.1.6. Planilha de Composição do BDI; 
7.1.7. Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes; 
7.1.8. Condições de pagamento do objeto licitado;  
7.1.9. Prazo de Execução do Objeto da licitação; 
7.1.10. Validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura da licitação; 
7.1.11. Declaração de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos 
e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas 
com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, 
taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a 
realização dos serviços. 
7.1.12. A proposta deverá conter data, assinatura e identificação da signatária. 

 
 

8- DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. No dia e local indicados neste Edital, na presença dos Licitantes ou seus representantes e demais 
pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão de Licitação, iniciará os trabalhos, examinando os 
documentos contidos no envelope de n. 01 – Habilitação, que serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes. 
 
8.2. Os documentos de habilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação, por 
técnico requisitado pela mesma (se for o caso) e pelos licitantes presentes; 
 
8.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da 
Comissão e pelos Licitantes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. 
 
8.4. Os envelopes "Proposta" das proponentes julgadas "inabilitadas" ficarão à disposição dos 
licitantes, obedecidas as formalidades legais, serão devolvidos mediante recibo. 
 
8.5. Será inabilitada da presente licitação a Proponente que não preencher os requisitos constantes 
deste Edital. 
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8.5.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 
 
8.6. Se todas as propostas forem inabilitadas, a Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de outros documentos ou outras propostas, escoimadas das causas 
que redundaram na sua inabilitação ou desclassificação. 
 
8.7. Atendidas todas as exigências editalícias será publicado em Órgão da Imprensa Oficial o resultado 
da primeira fase do certame, indicando os licitantes que foram declarados habilitados. 
 
8.8. A data para abertura dos envelopes de “proposta” será comunicada às proponentes através de 
publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM e Diário Oficial de Contas do Estado. 

 
 

9 - DA ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
9.1 O Julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso I, parágrafo 
1º, do artigo 45 c/c artigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas as propostas que:  
 

a) não atenderem as exigências editalícias; 
b) com valor unitário superior ao apresentado nas planilhas do anexo I ou com preços 
manifestamente inexequíveis, conforme art. 58, § 1º da Lei Federal 8.666/93. Serão 
considerados inexequíveis aqueles preços que não venham a ter demonstrado sua inviabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são incoerentes com os 
praticados no mercado e que os coeficientes de produtividade são incompatíveis com a 
execução do objeto; 
c) que apresentarem Composição do BDI acima do aceitável, sendo o máximo de 25%. 
 

9.2. Passado o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso ou sendo esse prazo renunciado 
expressamente, proceder-se-á a abertura dos envelopes “proposta”,dos licitantes habilitados. 
 
9.3. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 
 
9.4. As Propostas serão rubricadas, examinadas pelos membros da Comissão de Licitação e colocadas 
à disposição dos Licitantes presentes para também apreciarem, em seguida serão classificadas em 
ordem crescente de valores. 
 
9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, que será realizado na própria sessão, ou em outra data designada pela 
Comissão, para qual todas as licitantes habilitadas serão convocadas. 
 
9.6. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da 
Comissão e pelos representantes das licitantes, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma. 
 
9.7. Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão de Licitação, 
divulgará o resultado da licitação, por meio de publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM e 
Diário de Contas do Estado. 
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9.8. O direito de empate ficto das microempresas e das empresas de pequeno porte, será cumprido, 
nos termos do item 18 deste Edital. 
 
 
10 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. A Comissão Permanente de Licitação fará a adjudicação do objeto deste certame, divulgando a 
proponente vencedora. 
 
10.2. Caberá à autoridade que determinou a abertura do processo licitatório, a decisão de homologar 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata respectiva, a adjudicação realizada pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.3. Todos os atos decorrentes deste certame deverão constar obrigatoriamente em Ata 
circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e representantes das proponentes presentes. 
 
 
11 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
11.1. As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas por escrito e 
dirigidos á Comissão Permanente de licitação, através de protocolo na Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo, e-mail: prefeitura_novomundo@hotmail.com, por fax ou por telegrama, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da abertura desta Tomada de Preços por qualquer cidadão e as licitantes que adquirirem o Edital 
poderão apresentar impugnação em até 02 (dois) úteis conforme, Art. 41 §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. 
 
11.2. As petições deverão ser devidamente instruídas contendo assinatura, endereço, razão social e 
telefone para contato. 
 
11.2. Na tramitação dos recursos administrativos da presente licitação proceder-se-á da forma do artigo 
109 da Lei 8.666/93. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 
da intimação do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em 
que foi  adotada a decisão. 
 
12.2. As petições deverão ser encaminhas por escrito, mencionando o numero desta TOMADA DE 
PREÇOS e devidamente instruída contendo assinatura, endereço, razão social e telefone para contato, 
podendo as razões e contra-razões serem entregues sob protocolo no Departamento de Licitações 
junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT ou pelo 
endereço eletrônico prefeitura_novomundo@hotmail.com ou ainda por fax através do nº (66) 3539-
6244 / 3539-6065. 
 
12.3. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 
prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior, 
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devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 
 
12.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 
 
12.5. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 
suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos. 
 
12.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita 
por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 
 
12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
 
12.8. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento. 
 
 
13 – DOS PRAZOS 
 
13.1 – O prazo de Execução do Objeto desta licitação é de 150 (Cento e Cinquenta) dias, a contar da 
assinatura do contrato. 
 
13.2 – O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até 05 (cinco) dias úteis 
após a publicação do extrato do contrato, sujeitando-se o infrator ás sansões previstas na Lei nº. 
8.666/93. 
 
 
14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
14.1 – Os pagamentos serão efetuados, com base no andamento dos serviços, através de medições 
mensais realizadas pela Prefeitura durante a vigência do contrato e mediante apresentação da 
documentação fiscal, devidamente atestada pela administração. 
 
14.1.2 – O pagamento do custo de mobilização será realizado imediatamente a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, desde que cumprido o item 14.3 deste Edital. 
 
14.2 - Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a 
medição é protocolada na PREFEITURA. 
 
14.3 – Para que a contratante efetue o pagamento a contratada deverá realizar antecipadamente o 
pagamento de 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislação em vigor e 
Instrução Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviço em favor 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, e o pagamento de 05% (cinco por cento) de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre o mesmo percentual em favor da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, devendo ser especificado na Nota Fiscal os valores que serviram de base 
de cálculo. 
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14.4. Todas as deduções legais permitidas, deverão ser devidamente comprovadas e estar consignada 
na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 
 
14.5 - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento referente a medição mensal não 
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária 
diária de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do 
efetivo pagamento, limitada a 10%. 
 
14.6 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 
 
14.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 
 
14.8. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra 
e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 
 
 
15 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
15.1 – À Proponente vencedora será aplicada as seguintes sanções em caso de recusa da assinatura 
do Contrato e pelo inadimplemento na entrega do objeto: 
 

a) Advertência por escrito ou documental; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega; 
c) Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato, por infração a quaisquer das 

cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato; 
d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na hipótese de rescisão do contrato nos 

casos previstos em lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 

e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo – MT, por prazo não superior a 02 (dois) ano; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

g) Perda da garantia quando for o caso; 
 
15.2 – De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado 
da intimação do ato, oferecer recurso á Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, devidamente 
fundamentado. 
 
16 – DOS REAJUSTES 
 
16.1 – Os preços a serem propostos deverão ser fixos e irreajustáveis. 
 
 
17 – DO VALOR E FONTE DE RECURSOS 
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17.1 - O valor total estimado para a Execução da Obra é de R$ 506.896,07 (Quinhentos e Seis Mil 
Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos). 
 
17.2 - O valor do item 17.1 é o máximo admissível. 
 
17.3 – Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços 
nº. 001/2014, correrão por conta de recursos consignados no Orçamento para o vigente, alocado na 
seguinte dotação orçamentária: 
 
182 – 10.001.27.812.0007.1075.4490.51.00.00 
Fonte de Recursos:  

• Termo de Compromisso PAC 205060/2013 – Firmado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação e o município de Novo Mundo.  

 
 
18. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
18.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
18.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso 
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 
 
18.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.1.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
18.3. Após classificadas as propostas, será assegurado às microempresas e empresa de pequeno 
porte o direito de preferência à contratação, conforme legislação pertinente. 
 
18.3.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
18.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
18.4.1. O Presidente da CPL consultará micro ou pequena empresa detentora da proposta de menor 
valor, dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujo valor seja igual ou superior em 
até 10% (dez por cento) em relação ao valor apresentado pela proponente detentora do menor preço, 
para que manifeste a intenção de apresentar nova proposta com valor INFERIOR ao valor da melhor 
oferta apurada. 
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18.4.1.1. Caso a pequena ou a microempresa manifeste interesse em apresentar nova proposta será 
dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
18.4.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, o Presidente da CPL examinará a 
aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
18.4.2.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a micro ou pequena empresa 
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
18.5. Se a micro ou pequena empresa detentora da proposta de menor valor não apresentar nova 
proposta de preços e/ou não atender às exigências de habilitação, o Presidente da CPL convocará as 
pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 
 
18.5.1. Caso não haja micro ou pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 
apresentação de nova proposta de preço, será adjudicado o objeto do certame ao licitante 
originalmente detentor da melhor proposta. 
 
18.6. O disposto supra mencionado somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 
apresentada por pequena ou microempresa. 
 
18.7. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas o critério de desempate, após obedecido o 
disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será o sorteio. 
 
 
19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 – A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou 
atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços 
das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita ás 
penalidades previstas neste Edital e outras que couberem. 
 
19.2 – Sem prejuízo das penalidades, a Comissão Permanente de Licitação, poderá inabilitar a licitante 
ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome 
conhecimento de fato ou circunstâncias de desabono a idoneidade comercial ou afete a capacidade 
financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 
 
19.3 – A licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 
pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS, 
subentende-se a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem 
como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de 
desconhecimento de qualquer por menor. 
 
19.4 – No caso de eventual divergência entre Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 
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19.5 – À Prefeitura Municipal se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o 
prazo para recebimento ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
 
19.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 
apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 
 
19.7 – É facultado á Comissão, 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 originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
19.8 – Constitui anexo deste Edital o seguinte: 
ANEXO I – Planilha Orçamentária; 
ANEXO II – Modelo da Carta Proposta; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Visita ao local da Obra; 
ANEXO V – Minuta de Contrato; 
ANEXO VI - Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 
na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Modelo de Carta de Credenciamento 
 
 

Novo Mundo – MT, 27 de março de 2014. 
 
 

 

José Hélio Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
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ANEXO II – CARTA PROPOSTA 
 

 (MODELO DA CARTA PROPOSTA) 
Papel Timbrado da Empresa 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 
A: 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT. 
 

REF. Tomada de Preços Nº. 001/2014 
 
 
 

Prezada Presidente, 
 
 
Encaminhamos a esta Comissão de Licitação, nossa Proposta referente à Licitação em 

epígrafe, objetivando a Construção de Quadra Coberta com Vestiário na Escola Municipal Alcides 
Ferreira Primo, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à completa 
e perfeita implantação de todos os elementos definidos nas Planilhas Orçamentárias e Projetos, 
licitados pela Tomada de Preços nº. 001/2014, Conforme Planilhas Orçamentárias em Anexo. 
 
 

 
 
Nossa proposta tem preço total global de R$ ...........(Extenso), 
 
Prazo de Execução: 150 (Cento e Cinquenta) Dias. 
 
Validade da Proposta: ________________________________ 
 
 

Local  e  Data 
 
 
 

(Assinatura e Identificação do Licitante) 
C/ CARIMBO – CNPJ 

Item Descrição/especificação do objeto Valor R$ 
01 Construção de Quadra Coberta com Vestiário na Escola Municipal 

Alcides Ferreira Primo 
Valor Total 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 
Ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
Da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT. 
Ref. Tomada de Preços nº 001/2014 
 
 
 
A empresa _______________, com sede à _________, na cidade de _____________, inscrita no 
CNPJ sob nº __________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
_______________________, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº __________ e do CPF 
nº __________, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº 001/2014, 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
• Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa 
para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura 
vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 
 
• 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 artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com redação determinada pela Lei 
n.9.854/1999. 
 
• Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8666/93). 

Local e Data 
 
 

(assinatura e identificação do representante) 
Representante Legal 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

(*) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 

(MODELO DA DECLARAÇÃO) 
Papel Timbrado da Empresa 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA. 

 
 
 
  Para fins de participação na Licitação Tomada de Preços nº. 001/2014, a empresa 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE OU CONCORRENTE)......, inscrita no CNPJ nº.............., sediada 
(o).......(ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º..............e do CPF n.º .............., DECLARA, que visitou o 
local de execução dos serviços, antes da elaboração da proposta, e tem conhecimento de todas 
as dificuldades e peculiaridades, no tocante à execução dos serviços a serem contratados. 
 
 
 
Local e data 
 
 
 

Nome e identificação do declarante 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO sob regime de empreitada por preço global, de empresa 

especializada em Construção de Quadra Coberta com Vestiário na Escola Municipal Alcides 
Ferreira Primo, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à 

completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos nas Planilhas Orçamentárias e 
Projetos, anexo ao Edital Tomada de Preços 001/2014. 

 
Contrato Nº. ____/______ 

 
Por este instrumento de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que fazem as partes, de 
um lado, como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 01.614.517/0000-33, com sede na Rua Nunes Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista, na 
cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA, portador da carteira de identidade N.º 1.379.411-6 – SSP/MT e do 
CPF N.º 227.198.652-49, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna, S/N, na cidade de Novo 
Mundo/MT; e de outro lado, como CONTRATADA a Empresa ________________________________, 
CNPJ nº.________________, com sede na ______________________, neste ato representado pelo 
seu sócio __________________, portador da CI/RG nº. ____________________ e CPF/MF nº. 
________________, residente e domiciliado ______________, doravante designada CONTRATADA; 
resolvem celebrar o presente termo de CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direito e 
obrigações das partes na execução dos serviços mencionados na Cláusula Primeira deste instrumento, 
conforme Processo Licitatório n.º 041/2012 na Modalidade Tomada de Preços n.º 001/2014, na 
forma prevista no presente contrato, e nas disposições das Leis 8.666/93 e suas alterações, e 
submetendo-se os contratantes às seguintes Cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - A contratada obriga-se a Executar sob regime de empreitada por preço global a Construção de 
Quadra Coberta com Vestiário na Escola Municipal Alcides Ferreira Primo, com fornecimento de 
mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos nas Planilhas Orçamentárias e Projetos, anexos ao Edital de Tomada de Preços 
001/2014. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ESCLARECIMENTO SOBRE A OBRA 
 
2.1 - Está a CONTRATADA obrigada às suas expensas, a colocar e manter nos locais das obras, 
placas de sinalização e indicativa dos serviços que estão sendo executados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - A presente contratação se dá em regime de prestação de serviços sem vínculo empregatício, por 
regime de preço global. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 
 
4.1 – O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
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disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas 
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
4.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a 
todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples 
aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
4.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada 
pelo adjudicatário. 
 
4.4 – O contrato terá vigência até o dia ___ de _______ de 2014, podendo ser rescindido 
unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislação pertinentes às licitações e contratos 
públicos, bem como podendo ser justificadamente renovado, mediante Termo Aditivo, assinado entre 
as partes, dentro das limitações previstas na Lei n. 8.666/93. Art. 65, se houverem razões de interesse 
público devidamente justificado. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
 
5.1 - O preço global deste CONTRATO é de R$ _________________ (por extenso), referente ao valor 
total dos serviços mencionados na CLÁUSULA PRIMEIRA, e para a totalidade do período mencionado 
na Cláusula Quarta. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 
 
6.1 - Os recursos para pagamento dos serviços objeto do presente contrato correrão à conta das 
seguintes classificações Funcional Programática, consignada no Orçamento Vigente. 
 
182 – 10.001.27.812.0007.1075.4490.51.00.00 
Órgão: Secretaria de Esportes 
Unidade: Gabinete do Secretário 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, com base no 
andamento dos serviços, através de medições mensais durante a vigência do contrato realizadas pela 
Prefeitura e mediante apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pela administração. 
 
7.1.2 - O pagamento do custo de mobilização será realizado imediatamente a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, desde que cumprido o item 7.3 deste Contrato. 
 
7.2 - Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a 
medição é protocolada na PREFEITURA. 
 
7.3 – Para que a contratante efetue o pagamento a contratada deverá realizar antecipadamente o 
pagamento de 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislação em vigor e 
Instrução Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviço em favor 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, e o pagamento de 05% (cinco por cento) de ISSQN 
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(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre o mesmo percentual em favor da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, devendo ser especificado na Nota Fiscal os valores que serviram de base 
de cálculo. 
 
7.4. Todas as deduções legais permitidas, deverão ser devidamente comprovadas e estar consignada 
na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 
 
7.5 - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento referente a medição mensal não 
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária 
diária de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do 
efetivo pagamento, limitada a 10%. 
 
7.6 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 
 
7.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 
 
7.8. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e 
não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 
 
8.1 - O prazo para a execução e entrega do objeto deste CONTRATO é de 150 (Cento e Cinquenta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PREFEITURA. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DOS REAJUSTES 
 
9.1 – Os preços a serem propostos deverão ser fixos e irreajustáveis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (EMPRESA) 
 
10.1 - Apresentar Alvará de Construção da Obra de acordo com a Legislação Municipal; 
 
10.2 - Apresentar Comprovação de Inscrição de Obra no INSS e os correspondentes pagamentos; 
 
10.3 - Fazer no prazo previsto entre a assinatura do CONTRATO e o início dos serviços, minucioso 
exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito apresentar à 
Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e 
aprovação. 
 
10.4 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos. Inclusive iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por 
si e seus sucessores. 
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10.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte o 
objeto do CONTRATO em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou 
da má qualidade e aplicação dos materiais empregados. 
 
10.6 - Manter permanentemente no canteiro de obras engenheiro residente com plenos poderes de 
decisão na área técnica. 
 
10.7 - Responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referente a direitos, patentes e 
royaltes, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução 
dos serviços contratados; 
 
10.8 - Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo 
aprovado pela PREFEITURA, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e a finalidade do 
empreendimento;  
 
10.9 - Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
10.10 - Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 
atendimento da situação de emergência, incluindo as de proteção contra incêndio e acidente de 
trabalho; 
 
10.11 - Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos 
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços;  
 
10.12 - Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 
recebimento definitivo; 
 
10.13 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas em Edital 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (PREFEITURA) 
 
11.1 - É compromisso de a PREFEITURA zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela 
prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução das obras, pelo pagamento 
oportuno das parcelas devidas e pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 – A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela 
CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem sanadas no prazo de 48 horas, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
 
12.2 – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspiração, 
verificação e controle a serem adotados pela PREFEITURA. 
 
12.3 – Caberá a fiscalização da PREFEITURA, formada por um ou mais representantes designados 
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pelo Prefeito Municipal, o seguinte: 
a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, verificando 

sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação; 
b) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões 

técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das 
faturas decorrentes das medições, para efeito de seu pagamento; 

c) Transmitir por escrito as instruções relativas à Ordem de Serviços, projetos aprovados, alterações 
de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas a CONTRATADA, precedidas sempre da 
anuência expressa do Prefeito Municipal; 

d) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no 
canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos serviços; 

e) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e 
fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas; 

f) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Ocorrências, 
principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais andamento das obras. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
13.1 – O inadimplemento de quaisquer das cláusulas e disposições deste CONTRATO, implicará na 
sua rescisão ou na sustação do pagamento relativos aos serviços já executados, a critério da 
PREFEITURA, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda a 
CONTRATADA às penalidades previstas nos arts. 86 e seguinte da Lei nº. 8.666/93; 
 
13.2 – Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente 
comprovados pela CONTRATADA, a PREFEITURA, sem prejuízos das sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal nº. 8.666/93, aplicará as seguintes multas: 
a) a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, por dia de atraso que venha a ocorrer 

na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo cronograma Físico-Financeiro, 
b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, por dia de atraso na entrega das etapas 

e para o recebimento da Ordem de Serviço, 
c) multa de 2% (dois por cento) do valor ora ajustado, pelo não cumprimento de quaisquer condições 

do CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo divergência entre qualquer percentual de multa previsto neste 
Contrato e no Edital de Licitação, prevalecerá o citado no Edital de Licitação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS DA PREFEITURA 
 
14.1 – São prerrogativas da PREFEITURA as previstas no art. 58 da Lei 8.666/93, que as exercerá de 
acordo com as normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO conforme segue: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de 
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faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
§ 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser 
alteradas sem prévia concordância do contratado. 
§ 2° Na hipótese do inciso I deste item, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
15.1 – Este CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com o art. 78, 79 e 80 da Lei de 
Licitações nº. 8.666/93 como segue: 
 
15.2 – Da Rescisão do Art. 78 da Lei 8.666/93: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 
no contrato; 
 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei 
8.666/93; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
 XII  - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 XIII  - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93; 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 60 
(sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XVI  - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
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XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
Parágrafo único: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.  
 
15.3 – Conforme o Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação; 
§ 1° A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
§ 2° Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que 
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
 
15.4 - A rescisão de que trata o inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93 acarreta as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93: 
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei 8.666/93; 
III  - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos; 
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
§ 1° A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste item fica a critério da Administração, que 
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 
§ 2° É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo 
assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 
§ 3° Na hipótese do inciso II deste item, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Prefeito ou Secretário Municipal de Administração. 
§ 4° A rescisão de que trata o inciso IV do item 15.2 permite à Administração, a seu critério, aplicar a 
medida prevista no inciso I deste item. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUB-CONTRATAÇÃO 
 
16.1 – Este CONTRATO só poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, com 
prévia anuência da PREFEITURA e desde que cumpridas todas as exigências legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CERTIDÕES 
 
17.1 - Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo: 
Certidão Data de Emissão Validade Nº. da Certidão 
    
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1 – Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do 
presente instrumento, é o da Comarca de Guarantã do Norte - MT, por mais privilegiado que outro 
possa ser. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 – Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei 8.666/93. 
 
19.2 – De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/02 (Código Civil), o contratado responderá, durante 
o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. O prazo começa a contar após a expedição do termo de recebimento 
definitivo. 
 
19.3 – Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
19.4 – O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no Art. 77, da Lei 
Federal 8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão por sua 
culpa acarretar, além do pagamento da multa contratual estabelecida neste termo, e as demais 
cominações legais. 
 
19.5 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 
 
NOVO MUNDO MT, _____/_____/______. 
 
 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
__________________________    __________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 
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ANEXO VI 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome 

completo da Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob 

as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do 

§ 4º do art. 3º da referida Lei. 

 

Local e data. 

 

 

Nome e Identificacão do declarante. 
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ANEXO VII – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
A 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT. 
Ref. Tomada de Preços nº 001/2014 

 
 
OBJETO:  Contratação de Empresa para Execução d................................ 
 
 
A empresa _________________, com sede à ___________, na cidade de ___________, inscrita no 
CNPJ sob nº. ____________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _______________, 
Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº. __________ e do CPF nº. __________, CREDENCIA 
o(a) Sr.(a) _______________ (cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG nº. _____________ e 
do CPF n º _________, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO 
NORTE/MT, na Licitação realizada sob a modalidade de Tomada de Preços nº 001/2014, podendo 
rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os 
esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar 
todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 
Local e Data 

 
(assinatura e identificação do representante) 

Representante Legal 
Carimbo de CNPJ da empresa: 

 
OBS.: 
 
1) Este credenciamento deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Reconhecer firma da assinatura do representante Legal 
 
 

 
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 


