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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NUMERO: 026/2017 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL: 
 

 
CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

 
TELEFONE: 
 

FAX: 
 

E-MAIL 
 

 
PESSOA PARA CONTATO: 
 

 
Recebi (emos) através do acesso à página www.novomundo.mt.gov.br, nesta data, cópia  
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
LOCAL: 
 

DATA: 

 
ASSINATURA: 
 

 
Objetivando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT e essa 
Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega 
do Edital supra, à Equipe Pregoeira, por via postal, pelo fax (66) 3539 6003 ou pelo e-mail 
licitacaonovomundo@hotmail.com. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão 
de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais. 
 

 
Novo Mundo – MT                                                    DATA: 03/07/2017 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 143/2017, de 20/04/2017, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste edital e seus anexos, de 
conformidade com as Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores. 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues às 08h00 horas do dia 21 de 
Julho de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, sito à Rua Nunes Freire, nº 12, Alto 
da Bela Vista, Novo Mundo – MT, quando se dará a abertura desta licitação.  

 

1. DO OBJETO 

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
MONITORAMENTO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, 
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do 
Termo de Referência. 
 

1.2 A Minuta do Contrato (Anexo V) contém as condições de prestação de serviços que deverá ser 
obedecida tanto na fase de proposta como na fase contratual. 

1.3. Na minuta do Contrato estão fixadas as condições de vigência, preço, valor do contrato, 
faturamento, pagamento, reajustes, prestação dos serviços, transferência das obrigações, penalidades, 
rescisão, disposições finais e foro. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo 
relacionadas:  

06.001.10.301.0021.2040.3390.39.00 

 

3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. DAS CONDIÇÕES: 

3.1.1. Esta licitação EXCLUSIVAMENTE as MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, conforme o Art. 38, Inciso I da Lei Municipal 286/2009, Lei Federal 123/2006 e alterada pela 
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Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e que se enquadrem no ramo de atividades 
pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições exigidas neste 
Edital.  

3.2. As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas; 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 

a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o 
caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

d) estrangeiras que não funcionem no País; 

e) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócios figure como, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado na PREFEITURA Municipal de Novo Mundo. 

3.4. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-
se ao mesmo CNPJ/CPF constante na proposta de preços, salvo quando a legislação permitir. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - No início da sessão, cada empresa ou pessoa física licitante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva 
cédula de identidade e CPF e a cópia dos mesmos, ou documento equivalente e cópia;  

4.2 – Apresentar a última alteração do Contrato Social (original e cópia ou cópia autenticada) 
devidamente registrado na junta comercial; 

4.3- Se a empresa ou pessoa física se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com cópia 
autenticada, ou a cópia juntamente com o original, do instrumento próprio que confere poderes ao 
outorgante, ou ainda a Carta de Credenciamento ( Firma Reconhecida em Cartório) conforme modelo 
do Anexo IV; 

4.4 OS DOCUMENTOS QUE CREDENCIAM O REPRESENTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE FORA 
DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02. 

4.4.1. Juntamente com o documento de credenciamento, fora dos envelopes, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do Anexo II. 
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b) Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI, quando for o caso. 

4.4.2. A NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 4.4.1 “a” DESTE EDITAL, IMPLICARÁ EM NÃO 
RECEBIMENTO, POR PARTE DA PREGOEIRA DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO E, PORTANTO, A NÃO ACEITAÇÃO DA LICITANTE NO CERTAME 
LICITATÓRIO. 

4.4.3. A não entrega do documento de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 
Complementar 123/06, e no Decreto 6.204/2007. 

4.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa ou pessoa física licitante. 

4.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação da 
proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se 
manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 

4.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao 
respectivo processo. 

5.- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e 
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 

5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) entregará(ão) 
os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a 
partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 

5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as 
seguintes informações: 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 027/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

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

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 027/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2- Documentos 
de Habilitação; 
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5.6. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de preços e nos documentos de 
habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando acompanhados da 
respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado. 

 

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. As licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes impressas 01 
(uma) via em língua portuguesa, sem borrões ou rasuras. 

6.2. A proposta de preços deve ter suas folhas devidamente rubricadas e assinadas por pessoa 
legalmente habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa ou pessoa física licitante, dela 
devendo constar também: 

a) Descrição dos serviços conforme especificação contida no Termo de Referência. 

b) Razão Social, nº do CNPJ, endereço completo; 

c) Todos os documentos que integram as propostas das licitantes deverão estar dentro do 
envelope de proposta; 

d) menor preço; 

e) Validade mínima da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes de 
proposta estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição 
de recursos; 

f) Prazo máximo para iniciar os serviços de acordo com o estabelecido no Termo de Referência 
deste Edital a contar da assinatura do contrato; 

g) Uma única cotação, com preços unitários dos itens, em moeda corrente nacional, expressos 
em algarismos, fracionados até o limite de duas casas decimais; 

h) No preço proposto pela Proponente deverão estar inclusos todos os custos e despesas, 
encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IR e ISSQN, se houver incidência, não 
importando a natureza, que recaiam sobre a prestação dos serviços do objeto da presente licitação, 
inclusive o frete, que correrão por sua conta e risco; 

6.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 
inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem 
ônus adicionais. 

6.4. A não indicação dos prazos de entrega e validade exigidos na proposta não desclassificará a 
licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital. 

6.5. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

c) Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário não for passível de leitura e 
entendimento (item a item). 
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6.6. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexeqüíveis. 

6.7. Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão consideradas 
apenas duas, desprezando-se as demais. 

6.8. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a zero, inexeqüíveis ou excessivos, 
sendo entendido como excessivos aqueles superiores aos praticado no mercado. 

 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. O julgamento da licitação será pelo menor preço por item, sendo considerada vencedora a 
empresa ou pessoa física que atender às exigências do edital e ofertar o menor preço por item; 

7.2. Aberta sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no Edital; 

7.3. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

7.4. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de menor preço por item e 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço; 

7.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas; 

7.6. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos proponentes com 
o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais; 

7.7. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais; 

7.8. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem 
decrescente de valor; 

7.9. A seguir será iniciada a rodada de lances verbais entre as licitantes convocadas: 

a) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes; 

b) A convocação para a oferta de lances pelo Pregoeiro terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 
momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes; 

c) O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor preço 
e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor;  

d) A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na alínea acima, quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se as demais licitantes também não 
oferecerem; 
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e) Após este ato será encerrado os trabalhos da etapa competitiva, e ordenadas as ofertas pelo critério 
de menor preço; 

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante na 
sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas; 

7.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 

7.12. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 
proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito; 

7.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a 
documentação da habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 

7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será declarada a licitante vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo pregoeiro; 

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o item definido no objeto deste Edital e 
seus Anexos; 

7.16. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor; 

7.17. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as 
licitantes classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de 
preços será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão; 

7.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos; 

7.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame e rubrica, 
conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações; 

7.20. Nesta fase o pregoeiro poderá convocar, a seu critério, assessoria técnica desta Prefeitura para 
auxiliá-lo na avaliação e obtenção do resultado e posterior divulgação do mesmo; 

7.21. Se a licitante vencedora se recusar a prestar os serviços do objeto licitado, as demais serão 
chamadas na ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se a desistente às penalidades contidas 
no item 13 deste edital; 

7.22. Ao longo da sessão, não será admitido o uso de aparelhos celulares, laptops, ou quaisquer 
equipamentos eletroeletrônicos, salvo em caso da necessidade de verificar informações 
técnicas a respeito de algum item, sob expressa autorização do pregoeiro. 

7.23. Os envelopes contendo a documentação da habilitação dos licitantes participantes do Pregão, 
serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao respectivo processo devidamente fechados, 
enquanto houver o interesse público, ocasião na qual será determinado desentranhamento dos 
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mesmos dos processo licitatório, os quais ficarão a disposição dos licitantes interessados por um prazo 
de 30 (trinta) dias, findo o qual, serão devidamente incinerados; 

7.24. Caso por algum motivo legal, seja desabilitada a proposta classificada em primeiro lugar, o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, 
procedendo abertura dos envelopes contendo a documentação da habilitação em sessão ou sessões 
convocadas para essa finalidade, obedecendo a ordem de classificação 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1.Os documentos para Habilitação do certame, são os elencados nos subitens a seguir: 

8.1.1. HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA 

8.1.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia do CPF e RG dos sócios ou do proprietário no caso de empresa individual; (original e 
cópia ou cópia autenticada) 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

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

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

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

8.1.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de Inscrição na Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

d) Certificado de Regularidade junto à Fazenda Estadual (certidão referente ao ICMS/IPVA para 
participação em licitações públicas); 

e) Certidão Negativa de dívida ativa e tributos municipais da sede da licitante. 

f) Certificado de Regularidade do FGTS. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.1.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de falência e/ou concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
empresa com validade na data da licitação ou se não constar data de validade emitida em no 
máximo 180 dias anterior a data do certame. 
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8.1.1.4. Comprovação de Qualificação Técnica da licitante: 

a) Atestado de  Capacidade Técnica, com a comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, está será 
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

8.1.1.5. Todas as licitantes deverão apresentar declaração conforme o anexo III para a habilitação do 
certame, o referido documento contém: 

a) Declaração de que inexistem superveniências de fatos que impeçam a habilitação, em 
conformidade ao § 2º, Artigo 32, da Lei Nº 8.666/93; 

b) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

c) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

d) Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no Edital; 

e) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 
dezesseis anos, na forma do artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

f) Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, em prestar os serviços licitados dentro das 
condições previstas. 

8.2 Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02 os documentos específicos para a 
participação neste Pregão, devendo ser entregues enumerados no canto superior direito e de 
preferência seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes; 

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

8.3.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ/CPF e com o endereço 
respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 

8.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, 
desde que apresentadas na sessão as originais para conferência e autenticação pelo pregoeiro, sendo 
que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as hipóteses da apresentação de 
documentos expedidos pela internet (desde que possibilite a averiguação completa pelo Pregoeiro);  

8.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário; 

8.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

8.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado; 
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8.8. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à 
legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover 
diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a 
solução;  

8.9. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão; 

8.10 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade no ato da licitação 
via on-line. 

8.11. Os documentos apresentados no credenciamento serão dispensados na habilitação. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, devendo ser dirigidos ao 
Pregoeiro e protocolados junto ao Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO ou 
ainda através do e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com ou por telegrama, no horário de 
atendimento ao público; 

9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 
de execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 
qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 

10.1.1. A alegação de preço inexequível por parte de uma das licitantes com relação à proposta de 
preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do 
recurso interposto. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e o preço registrado do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora; 

10.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
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10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

10.5. Decididos os recursos, o pregoeiro fará o registro de preços do objeto da licitação à licitante 
vencedora; 

10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES 

11.1. DA CONTRATADA  

11.1.1 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas 
vias e entregues mediante recibo. 

11.1.2 - Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e 
seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência. 

11.1.3 - Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços. 

11.1.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com 
ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou 
acompanhamento por parte da Contratante. 

11.1.5 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigação, em caso de acidentes de trabalho 
com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão 
com ele, ainda que ocorridos em dependências do Departamento de Água Novo Mundo/MT. 

11.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da 
Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente. 

11.1.7 - O Sistema de automação deverá ser fornecido pela empresa vencedora em regime de 
comodato, seu fornecimento, instalação e manutenção deverão ocorrer sem custos para o Municipio, 
devendo estes ficarem disponíveis para uso irrestrito durante a vigência do contrato, onde estão 
inclusos aparelho instalados junto às unidades e painel eletrônico instalado na sede para 
monitoramento do sistema. 

11.1.8 - A contratada deverá apresentar relatório sempre que solicitado apresentando gráficos e perfis 
hidráulicos e operacionais dos mesmos, juntamente com relatório descritivo conclusivo, uma vez que o 
monitoramento remoto das unidades servirá como um instrumento operacional de planejamento, 
servindo como base nas tomadas de decisões para novos investimentos e ampliações, bem como no 
aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais. 

11.1.10 - A empresa vencedora do certame deverá dispor de equipe devidamente qualificada para 
acompanhar em tempo real (24h por dia) os dados recebidos, tal equipe deverá ter a capacidade de 
interpretar as informações, e realizar os ajustes acionamento e/ou desligamento de bombas, com o 
objetivo de garantir a qualidade do abastecimento de água aliado com a economia de energia elétrica, 
bem como a redução de perdas e vazamentos nas redes.  

11.1.11 - A equipe de monitoramento deverá informar aos responsáveis pela manutenção elétrica do 
CONTRATANTE imediatamente da ocorrência de qualquer fato fora do padrão, para que sejam 
providenciados os devidos reparos. 
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11.1.12 - A empresa contratada deverá dispor em seu quadro de funcionários um Engenheiro 
Sanitarista, para acompanhar a equipe de operação analisando os dados e fazendo ajustes contínuos 
nos procedimentos operacionais que são de sua responsabilidade, visando o aumento da eficiência e 
confiabilidade do abastecimento de água e coleta de esgoto, devendo o mesmo permanecer in loco por 
pelo menos 40 horas mensais com carga horária definidas pelo CONTRATANTE. 

11.1.13 - O responsável técnico deverá emitir ART dos serviços prestados, de Responsabilidade 
Técnica pelo Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água no Município. 

11.1.14 - Todos os custos com o fornecimento/aquisição, troca de equipamentos, instalação de 
equipamentos, transmissão, armazenamento e disponibilização dos dados via internet serão de 
responsabilidade da contratada. 

11.1.14 - Todos os custos com deslocamento, equipamentos, ferramentas, alimentação e demais 
impostos e obrigações trabalhistas serão única e exclusivamente de responsabilidade da contratada. 

11.1.15 - Além destas, a CONTRATADA fica sujeita as demais obrigações que serão estabelecidas no 
instrumento convocatório e na ARP - Ata de Registro de Preços de acordo com os preceitos das Leis 
Federais de nº. 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações  

11.2. DA CONTRATANTE 

a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do 
CONTRATADO; 
b) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
c) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da lei e do presente 
contrato; 
d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento; 
e) Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde; 
f) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que 
diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a sua execução; 
g) Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das notas fiscais e respectivas comprovações da execução de cada etapa, já devidamente 
atestadas pelo responsável da fiscalização; 
h) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste contrato. 
i) Modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público 
respeitado os direitos do CONTRATADO; 
j) Rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida lei; 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão contidas na minuta 
Contrato (Anexo V) a qual fica fazendo parte integrante deste edital; 

12.2. Após, adjudicada e homologada a presente licitação, a Proponente vencedora deverá comparecer 
à Prefeitura Municipal de Novo Mundo para firmar contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data em que for convocada para tal; 

12.2.1. A minuta do Contrato conterá os dados da Proponente vencedora que apresentar o melhor 
preço em cada item; 

12.3. A convocação será feita através de comunicação via fone/fax ou correspondência postal (AR); 
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12.4. A Proponente vencedora que, convocada para assinar o contrato, não o fizer no prazo estipulado 
no item 12.2 deste edital sem qualquer justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, 
decairá do direito à contratação e ficará sujeita à multa conforme item 13.1.1 deste Edital; 

12.5. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item 12.4, será convocada outra Proponente, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a 
licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

13.1.1. Quanto à obrigação da assinatura Contrato no prazo estabelecido: 

a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; 

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
sobre o valor do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o 
(décimo primeiro) dia de atraso. 

13.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os serviços prestados, e, quanto 
à aceitação de acréscimos e supressões no valor total da adjudicação: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; 

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
sobre o valor do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6o 
(sexto) dia de atraso. 

13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total 
ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 
licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

13.3. Se a adjudicatária se recusar a assinar o Contrato injustificadamente ou prestar o serviço sem 
apresentar situação regular no ato da assinatura do mesmo, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-
se às seguintes penalidades: 

13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

13.3.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

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

13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual 
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

13.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
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nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 
ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 

13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

13.7. Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta 
Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em 
Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo; 

13.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Pela fiel e perfeita prestação de serviços do objeto desta licitação, a Prefeitura pagará o preço 
correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), mediante a entrega da nota fiscal, que 
corresponderá ao valor dos serviços prestados; 

14.2. Os pagamentos serão efetuados em até o 5º (quinto) dia útil, contados da apresentação da Nota 
fiscal devidamente atestada pelo responsável e encaminhada para Prefeitura – logo após a emissão da 
Nota Fiscal a contratada deve enviar via e-mail cópia e em seguida encaminhar a original; 

14.3. A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o 
recebimento, comprovando a prestação dos serviços contratados; 

14.4. O prestador de serviço deverá emitir nota fiscal/fatura em nome da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo – MT, CNPJ: 01.614.517/0001-33. Endereço: Rua Nunes Freire, 12 - Alto da Bela Vista, 
devendo constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere (Pregão 
Presencial nº 027/2017). 

14.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 
número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

14.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., 
endereçada ao banco discriminado na nota fiscal. 

14.7. Para os casos de rejeição dos serviços prestados serão prorrogados automaticamente o atestado 
de recebimento proporcionalmente ao prazo de correção, o que, conseqüentemente, provocará a 
prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT. 

14.8. A correção dos serviços rejeitados será sem ônus para a contratante; 

14.9. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor para 
verificação de todas as condições de habilitação da Empresa devendo estar com a Certidão Negativa 
de FGTS e INSS; 

14.10. Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento do fornecimento não ocorrer dentro 
dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de 
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0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo 
pagamento, limitada a 10%. 

14.11. Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 

14.12. Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

 

15 – VIGÊNCIA 

15.1- O Contrato terá vigência de 05 (Cinco) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
na forma do art. 57 da Lei n. 8.666/93. 

 

16 – DA TRANSFERÊNCIA 

16.1 - A contratada não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total 
ou parcialmente o objeto contratado, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa 
autorização da contratante;  

 

17 – SUB-CONTRATAÇÃO OU SUB-ROGAÇÃO 

17.1- Não será permitido sub-contratação ou sub-rogação do fornecimento do objeto deste certame, em 
hipótese alguma. 

 

18 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

18.1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas 
e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

18.1.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, deverá apresentar a ultima 
certidão emitida para ser 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 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 18.1.1, 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 para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

18.3 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não 
seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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18.4 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

18.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 

18.4.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 18.3., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

18.4.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 18.3, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

18.5 – A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 
Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de 
habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º do 
dispositivo supracitado. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. É facultado ao Pregoeiro ou 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 sessão pública; 

19.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

19.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato; 

19.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de 
preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a Prefeitura não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

19.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local que será noticiado para o 
primeiro dia útil subseqüente, em horário e locais aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário; 

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO; 
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19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do processo; 

19.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no 
preâmbulo até dois dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO; 

19.8.1. Os esclarecimentos estarão disponíveis aos interessados no site da Prefeitura, endereço: 
www.novomundo.mt.gov.br, pelo e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com, e/ou pelos telefones: 066 
3539 6244 / 6003, sendo responsabilidade de a licitante estar atenta aos mesmos e a quaisquer 
alterações no edital, não podendo alegar disto desconhecimento; 

19.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 

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

19.11. Poderá o Pregoeiro no interesse da administração, relevar omissões puramente formais, desde 
que: 

19.11.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

19.11.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo Pregoeiro; 

19.12. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que 
poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito; 

19.13. Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término da mesma 
para a assinatura da ata; 

19.14. São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Declaração que a licitante cumpre os requisitos 

Anexo III – Modelo de Declaração referente ao item 8, subitem 8.1.5 

Anexo IV – Modelo Carta de Credenciamento 

Anexo V – Minuta Contrato 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei 123/2006. 

Novo Mundo, 03 de Julho de 2017. 

 
 

Luciana Da silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 

 
 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O presente TERMO tem como objetivo a contratação dos serviços abaixo elencados: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE MÉDIA TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E RESPOSABILIDADE 
TÉCNICA PELO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 
DE NOVO MUNDO MT. 

05 meses 5.750,00 28.750,00 

1 Justificativa 

A Secretaria de Saúde, do Município de Novo Mundo MT, Autarquia Municipal responsável pelo serviço 
de saneamento no Município, vem sempre procurando melhorar os serviços prestados á população, 
buscando sempre a maior eficiência através de seus processos, distribuindo água e prestando serviços 
de qualidade para município de Novo Mundo e Vila Cinco Mil. 
A realização de tal contratação visa a ampliação dos mecanismos de controle e operação do sistema, 
trazendo desta forma maior segurança para o Sistema a ser  implantado, maximizando os processos e 
melhorando o desempenho.  
 
2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
2.1 – Especificações: Prestação de Serviços de Operação de Sistema de Abastecimento de Água, com 
fornecimento de Sistema de Automação e Monitoramento do sistema de operação de água, com 
parecer técnico dos processos, referente a captação, armazenagem e distribuição de água, com 
programação do fluxo de abastecimento de água, implantação de equipamento para operação remota 
das estruturas centralizadas e descentralizadas, que compõem o sistema de abastecimento água de 
Novo Mundo/MT, incluindo ainda elaboração de  estudos de otimização de uso energético e 
operacional das estruturas, Assessoria Técnica na área de saneamento com disponibilização de 
profissional capacitado na área de engenharia sanitária e emissão de Responsabilidade Técnica do 
Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário e ainda 
acionamento remoto do sistema de bombeamento da captação. 
2.1.1 – A contratada deverá instalar equipamentos de Monitoramento nas Unidades de Distribuição de 
Água Centralizadas e nos Reservatórios de Água com análise dos seguintes parâmetros:  controle 
remoto com o acionamento e desligamento de bombas, fechamento e abertura automatizada de 
registros elétricos, monitoramento e controle de pressão nas redes de abastecimento, monitoramento 
dos níveis dos reservatórios, amperagem, voltagem e temperatura dos painéis e motores elétricos. 
2.1.2 – A empresa contratada deverá dispor em seu quadro de funcionários um Engenheiro Sanitarista, 
para acompanhar a equipe de operação analisando os dados e fazendo ajustes contínuos nos 
procedimentos operacionais que são de sua responsabilidade, visando o aumento da eficiência e 
confiabilidade do abastecimento de água, devendo o mesmo permanecer in loco por pelo menos 40 
horas mensais com carga horária definidas pelo CONTRATANTE. 
2.1.2.1 – O responsável técnico deverá emitir ART dos serviços prestados, de Responsabilidade 
Técnica pelo Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água no Município de Novo 
Mundo/MT. 
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2.2 - Os relatórios deveram ser fornecidos impressos ou em meio digital, conforme solicitação, 
devidamente assinado por profissional habilitado responsável técnico, contendo análise dos parâmetros 
estabelecidos e os parâmetros analisados além dos dispositivos legais.  

3 Prazo  

 Contrato com vigência pelo período de 05 (Cinco) meses, podendo ser prorrogado nos 
termos previstos na legislação vigente. 

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 O Sistema de automação deverá ser fornecido pela empresa vencedora em regime de comodato, 
seu fornecimento, instalação e manutenção deverão ocorrer sem custos para o Município/Novo Mundo, 
devendo estes ficarem disponíveis para uso irrestrito durante a vigência do contrato, onde estão 
inclusos aparelho instalados junto às unidades e painel eletrônico instalado na sede para 
monitoramento do sistema e instalados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviços. 

4.2 – A contratada deverá apresentar relatório sempre que solicitado apresentando gráficos e perfis 
hidráulicos e operacionais dos mesmos, juntamente com relatório descritivo conclusivo, uma vez que o 
monitoramento remoto das unidades servirá como um instrumento operacional de planejamento, 
servindo como base nas tomadas de decisões para novos investimentos e ampliações, bem como no 
aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais. 

4.3 – A empresa vencedora do certame deverá dispor de equipe devidamente qualificada para 
acompanhar em tempo real (24h por dia) os dados recebidos, tal equipe deverá ter a capacidade de 
interpretar as informações, e realizar os ajustes acionamento e/ou desligamento de bombas, com o 
objetivo de garantir a qualidade do abastecimento de água aliado com a economia de energia elétrica, 
bem como a redução de perdas e vazamentos nas redes.  

4.3.1 – A equipe de monitoramento deverá informar aos responsáveis pela manutenção elétrica do 
CONTRATANTE imediatamente da ocorrência de qualquer fato fora do padrão, para que sejam 
providenciados os devidos reparos. 

4.4 – Todos os custos com o fornecimento/aquisição, troca de equipamentos, instalação de 
equipamentos, transmissão, armazenamento e disponibilização dos dados via internet serão de 
responsabilidade da contratada. 

4.5 – Todos os custos com deslocamento, equipamentos, ferramentas, alimentação e demais impostos 
e obrigações trabalhistas serão única e exclusivamente de responsabilidade da contratada. 

4.6 – Além destas, a CONTRATADA fica sujeita as demais obrigações que serão estabelecidas no 
instrumento convocatório e na ARP - Ata de Registro de Preços de acordo com os preceitos das Leis 
Federais de nº. 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações. 

Novo Mundo, 26 de Junho de 2017. 

 

 
Almir Magalhães 

Secretária de Saúde 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: Edital de Pregão Presencial Nº 027/2017 
 
 
 
 
A empresa ou pessoa física __________________________, com sede a ______________________, 

CNPJ sob nº ___________________, por seu representante Sr. _______________________, RG n° 

__________________________ e C.P.F. nº. _______________________________, declara que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa ou pessoa física) 

 
 
 
 
OBS: A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE E 
DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES NO MOMENTO DE HABILITAÇÃO 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 

 
 
Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação no 

Pregão Presencial que:  

1 - Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2 - Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 

presente certame; 

3 - Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

4 - Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no edital; e 

5 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

6 - Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a 

vencer o certame, dos produtos licitados para realizar os serviços nos prazos e/ou condições previstas. 

Por ser a expressão da verdade, eu _______________________, representante legal 

desta empresa, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

__________________________ 

Assinatura e carimbo de CNPJ 
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ANEXO IV 
 
 

(nome e função na empresa) 

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr(a). _______________, portador(a) do R.G 

nº _____________/SSP____________, CPF nº ________________________, a nos representar junto 

à______________________, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e 

Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão Presencial Nº 027/2017, marcado para o 

dia 21 de Julho de 2017, às 08h00m, o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa 

outorgante, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

Informações Importantes: 

 

CNPJ n.: _______________________________________________ 

Inscrição Estadual n.º: ____________________________________ 

Razão Social: ___________________________________________ 

Nome de Fantasia: _______________________________________ 

 

Atenciosamente, 

 

Local, data. 

 

 
___________________________ 
Assinatura do representante legal 
e carimbo de CNPJ da empresa 

 

 
 
 
 
 (Obs.: Reconhecer Firma em Cartório)  
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ 
CELEBRAM O  MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, 
E A EMPRESA XXXXXX, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICAM. 

Aos xxx dias do mês de xxxxxx do ano de 2017, no gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o 
presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO MUNDO/ MT inscrita no CNPJ-MF sob n.° 01.614.517/0001-33, estabelecida na Rua Nunes 
Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, CEP 78.528 000, Novo Mundo/MT, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal o senhor Antônio Mafini, brasileiro, Solteiro, portador do RG n° 3.631.566-0 SSP/PR 
e CPF n° 554.863.719-34, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 
XXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na xxxxxxxx, s/n. °, 
Centro, CEP xxxx, xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ n.° XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada  pelo 
senhor XXXXXXXX, xxxx, empresário, portador do RG n.° xxxxxxxxxxxx SSP/MT e CPF n.° 
xxxxxxxxxxxxx, têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com o Edital de 
Pregão Presencial n.° 027/2017 e dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, as quais as 
partes se sujeitam, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a “Prestação de Serviços de Operação de Sistema de 
Abastecimento de Água, com fornecimento de Sistema de Automação e Monitoramento do sistema de 
operação de água, com parecer técnico dos processos, referente a captação, armazenagem e 
distribuição de água, com programação do fluxo de abastecimento de água, implantação de 
equipamento para operação remota das estruturas centralizadas (Sistema de Distribuição) e 
descentralizadas, que compõem o sistema de abastecimento água de Novo Mundo e Vila Cinco Mil, 
com análise dos seguintes parâmetros:  controle remoto com o acionamento e desligamento de 
bombas, fechamento e abertura automatizada de registros elétricos, monitoramento e controle de 
pressão nas redes de abastecimento, monitoramento dos níveis dos reservatórios, amperagem, 
voltagem e temperatura dos painéis e motores elétricos, incluindo ainda elaboração de  estudos de 
otimização de uso energético e operacional das estruturas, Assessoria Técnica na área de saneamento 
com disponibilização de profissional capacitado na área de engenharia sanitária e emissão de 
Responsabilidade Técnica do Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL 

2.1 – Este Contrato está fundamentado nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

3.1 – O prazo global para a execução do objeto deste Contrato será de 05 (Cinco) meses, contados a 
partir entrega da Ordem de Serviços. 

3.2 - O presente contrato poderá no seu vencimento ser prorrogado através de Termo Aditivo de 
Contrato, desde que solicitado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu término, 
comprovados os motivos elencados, para tal medida a critério da Administração, desde que ocorra um 
dos motivos previstos no Art. 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e 
aprovado pela autoridade competente. 
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3.3 – Os serviços objetos deste contrato serão desenvolvidos, de acordo com a orientação técnica e 
metodológica e de acordo com as normas vigentes no país relacionado a saneamento básico e de 
acordo com as necessidades do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1 – Pela entrega do objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor R$ 
XXXXX (XXXX), sendo o pagamento realizado mensalmente, com parcelas iguais no valor de R$ 
XXXXX (XXXX), mediante a apresentação da Nota Fiscal juntamente com os Relatórios de 
Monitoramento e Relatório Técnico de Fiscalização. 

4.1.1 – Serão retidos todos os tributos de responsabilidade do CONTRATANTE que vierem a incidir 
sobre os valores faturados dos serviços prestados. 

4.2 – No preço acima estipulado estão incluídas todas as despesas relativas aos objetos licitados 
(impostos, taxas, transporte, entrega e demais custos diretos e indiretos). 

4.3 – Os valores constantes neste contrato são fixos e irreajustáveis, salvo por fatos superveniente que 
caracteriza a situação prevista na alínea “d” do Inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

4.3.1 – Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 
(doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de 
percentuais do IGPM/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores 
designados pela CONTRATANTE. 

4.4 – Esse contrato poderá ser alterado por parte da administração ou por acordo entre as partes ou 
sofrer acréscimos ou supressões desde que com as devidas justificativas em conformidade ao 
estabelecido no parágrafo 1º do art. 65 de Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento será efetuado Conforme Termo de referencia e Edital. 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

06.001.10.301.0021.2040.3390.3900.00; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 – Efetuar a instalações dos equipamentos de monitoramento em no máximo 30 (trinta) dias após a 
entrega da Ordem de Serviços as suas expensas. 

7.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da  Secretaria de Saúde, por escrito, em 
duas vias e entregues mediante recibo. 

7.3 - Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços. 

7.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo, relativos à execução Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o 
fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante. 

7.5 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigação, em caso de acidentes de trabalho com 
seus empregados, em virtude da execução da presente Contrato  ou em conexão com ele, ainda que 
ocorridos em dependências do Departamento de Água do município de Novo Mundo/MT. 

7.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da 
Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente. 
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7.7 - O Sistema de automação deverá ser fornecido pela empresa vencedora em regime de comodato, 
seu fornecimento, instalação e manutenção deverão ocorrer sem custos para o município, devendo 
estes ficarem disponíveis para uso irrestrito durante a vigência do contrato, onde estão inclusos 
aparelho instalados junto às unidades e painel eletrônico instalado na sede para monitoramento do 
sistema. 

7.8 - A contratada deverá apresentar relatório sempre que solicitado apresentando gráficos e perfis 
hidráulicos e operacionais dos mesmos, juntamente com relatório descritivo conclusivo, uma vez que o 
monitoramento remoto das unidades servirá como um instrumento operacional de planejamento, 
servindo como base nas tomadas de decisões para novos investimentos e ampliações, bem como no 
aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais. 

7.10 - A empresa vencedora do certame deverá dispor de equipe devidamente qualificada para 
acompanhar em tempo real (24h por dia) os dados recebidos, tal equipe deverá ter a capacidade de 
interpretar as informações, e realizar os ajustes acionamento e/ou desligamento de bombas, com o 
objetivo de garantir a qualidade do abastecimento de água aliado com a economia de energia elétrica, 
bem como a redução de perdas e vazamentos nas redes.  

7.10.1 - A equipe de monitoramento deverá informar aos responsáveis pela manutenção elétrica do 
CONTRATANTE imediatamente da ocorrência de qualquer fato fora do padrão, para que sejam 
providenciados os devidos reparos. 

7.11 - A empresa contratada deverá dispor em seu quadro de funcionários um Engenheiro Sanitarista, 
para acompanhar a equipe de operação analisando os dados e fazendo ajustes contínuos nos 
procedimentos operacionais que são de sua responsabilidade, visando o aumento da eficiência e 
confiabilidade do abastecimento de água, devendo o mesmo permanecer in loco por pelo menos 40 
horas mensais com carga horária definidas pelo CONTRATANTE. 

7.11.1 - O responsável técnico deverá emitir ART dos serviços prestados, de Responsabilidade Técnica 
pelo Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água no Município. 

7.12 - Todos os custos com o fornecimento/aquisição, troca de equipamentos, instalação de 
equipamentos, transmissão, armazenamento e disponibilização dos dados via internet serão de 
responsabilidade da contratada. 

7.13 - Todos os custos com deslocamento, equipamentos, ferramentas, alimentação e demais impostos 
e obrigações trabalhistas serão única e exclusivamente de responsabilidade da contratada. 

7.14 - Além destas, a CONTRATADA fica sujeita as demais obrigações que serão estabelecidas no 
instrumento convocatório de acordo com os preceitos das Leis Federais de nº. 10.520/2002, 
8.666/1993 e alterações. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 – Fornecer á empresa contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados relativos ao objeto; 

8.2 – Cumprir fielmente o previsto no item 5.1 deste; 

8.3 – Fiscalizar rigorosamente o cumprimento do objeto deste contrato, através do servidor designado 
para acompanhamento do contrato, comunicando a CONTRATADA qualquer irregularidade constatada. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 - O descumprimento, pelo (a) CONTRATADO (A), de quaisquer cláusulas e/ou condições 
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estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela CONTRATANTE, das sanções 
constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a saber: 

9.2 - Advertência; 

9.3 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega do serviço 
durante os 30 (trinta) primeiros dias e 2% (dois por cento) para cada dia subsequente; 

9.4 - Multa de 10% (dez pontos percentuais) do valor contratado, pela não prestação dos serviços; 

9.5 - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas 
pelo CONTRATANTE, aplicada sobre o valor mensal do contrato;  

9.6 - Multas, respectivamente, de 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), na hipótese de 
inexecução, total ou parcial do contrato, mantido o seu caráter não compensatório e incidindo sobre o 
valor contratual, ou sobre o valor da parcela não executada, conforme o caso e, 

9.7 - Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c artigo 
7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 14 do Decreto 3.555/2000; 

9.8 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

9.9 – Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para assinatura do contrato, o valor da 
multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e se não recolhida será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Jurídica Municipal; 

9.10 – Serão publicadas no Diário Oficial as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a 
reabilitação perante a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1 – A rescisão contratual poderá ser: 

10.1.1 – determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos relacionados nos incisos I 
a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

10.1.2 – amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
CONTRATANTE. 

10.2 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula nona. 

10.3 – Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 
alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

11.1 – A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato, providenciará sua publicação na 
forma de extrato, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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12.1 - Concluído os serviços, a Contratada notificará a Contratante a referida situação. 

12.2 - Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Município de Novo 
Mundo , através do Fiscal designado receberá definitivamente os serviços, lavrando em duas vias de 
igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado pelas partes e dirigido à autoridade 
contratante. 

12.3 - Aceita os trabalhos pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – A CONTRATADA obriga-se a se manter em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente 
as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação 
complementar, durante a vigência deste Contrato, os preceitos de direito público, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guarantã do Norte  Estado de Mato Grosso, como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente, inclusive os casos omissos. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e por 02 
(duas) testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor, conforme exigência do artigo 60 da lei nº 
8.666/93. 

Novo Mundo  – MT,    de       de 2017. 

 

         CONTRATANTE                  CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

Nome:                              Nome: 

RG:                    RG: 
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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. 

 


