ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020

OBJETO:
DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:
TELEFONE:
E-MAIL:
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI CÓPIA DOS EDITAIS E ANEXOS
REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
008/2020.
DADOS DO RESPONSÁVEL EMPRESA OU PELA RETIRADA DO EDITAL:
NOME:
CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

Local:___________________ , _______, de ___________________________________________ de
2020.
________________________________________
Assinatura do Responsável
Senhor Licitante,
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT e essa
conceituada empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e
remeter a Comissão Permanente de Licitações e Contratos.
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações e Contratos, da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.

Lídia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Portaria 718/2019

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 EMAIL: pregaosfa@outlook.com FONES (66) 3522-1606

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 016/2020
1. PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, por
meio da Pregoeira Oficial, Srta. Lídia Barbosa de Brito, designado pela Portaria n. 718/2019, de
14 de outubro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo
MENOR PREÇO, critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM mediante as condições e
especificações estabelecido no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se
subordinam às normas gerais da Lei n. 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93, com
suas alterações.
Data: 24/04/2020
Credenciamento: 13h30min até as 14h00min
Recebimento dos Envelopes: 14h00min
Local: (Avenida Araguaia nº 248, Centro São Félix do Araguaia – MT, Cep 78.670-000 Tel
(66)3522-16.06 ramal 35)
Os envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
serão recebidos pela Pregoeira em sessão pública marcada para o dia, hora e endereço
supramencionado.
O Edital encontra-se disponível, para conhecimento dos interessados na Sala das Licitações, no
endereço constante no preâmbulo, de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 17h00min
através do site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br e pelo e-mail: pregaosfa@outlook.com.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, segundo os critérios
estabelecidos neste Edital, para eventual e ou futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SENDO: 1 – EXECUTAR OS SERVIÇOS DE
IMPLEMENTAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRATICAS NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO
TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA; 2 - TRATAMENTO E CAPACITAÇÃO
DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE ÀS ANALISES OBRIGATÓRIAS A SEREM ENVIADA PARA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME AS NORMAS E PADRÕES DE QUALIDADE
ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE; 3 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA; 4 –
ELABORAÇÃO DE PROCESSO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA (CRQ) PARA
INSERÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA; 5 –
DIAGNÓSTICO PARA MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
AGUA – (ETA) CONFORME PROJETO BÁSICO- TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E
MINUTA DE CONTRATO.
2.2 O presente objeto encontra-se especificado no Anexo I – Termo de Referência, devendo as
proponentes cumprir na integralidade o disposto nesse anexo.
3. TERMO DE REFERÊNCIA
3.1 O Termo de Referência – Anexo I – foi elaborado para servir de base para todo o
procedimento licitatório, inclusive para a celebração da Ata de Registro de Preços e para
execução do futuro contrato.
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão pela seguinte
dotação orçamentária:
Órgão 02- Departamento de Agua e Esgoto Sanitário - DAE
Unidade 01 – Gabinete da Secretaria
Proj Atividade: 2.024 Manut e Encargo com Departamento de Agua e Esgoto
Rubrica Orçamentaria: 33.90.39 Outros Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica
COD. 089
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO
5.1 Somente poderão participar deste Pregão Presencial empresas regularmente constituídas,
que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e seus anexos.
5.2 Serão admitidas a participar desta licitação empresas com ramo de atividade compatível com
o objeto do presente Edital.
5.3 As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado, não sendo aceitas
propostas de prestação de serviços parciais do objeto.
5.4 Os interessados em participar do presente Pregão, deverão trazer documentação original ou
fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.
5.5 Somente serão aceitas cópias legíveis.
5.6 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
5.7 A Pregoeira reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
tiver dúvida e julgar necessário.
5.8 Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela Pregoeira ou membros da
equipe de apoio antes da audiência pública de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde
que acompanhados dos originais, que deverão vir fora do envelope.
5.9 É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido
declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta ou ainda, que esteja
com o direito suspenso de participar de licitação, pessoas jurídicas que inadimpliram contratos
ou ordens de fornecimento firmadas junto a este órgão promovedor da licitação.
5.9.1 Estará livre da vedação prevista neste item a empresa em processo de recuperação judicial
legalmente comprovado mediante certidão específica.
5.10. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as
cláusulas e condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem
como no enquadramento destes condicionamentos no objeto do contrato social.
5.11 A validade para os documentos apresentados será aquela constante de cada documento ou
aquela estabelecida em lei.
5.12 Nos casos omissos, a Pregoeira e sua equipe de apoio considerarão como prazo de validade
aceitável o de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão.
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5.13 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 Pregoeira e sua equipe do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93.
5.14 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
5.15 A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte da
licitante:
5.15.1 Estar ciente das condições da licitação;
5.15.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
5.15.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Pregoeira;
5.15.4 Manter, durante toda a execução do eventual e futuro contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
6. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto da União nº 8.538/2015, 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.
6.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
6.1.1.1 O termo “restrição fiscal” refere-se à existência de débitos e não a apresentação de
documentos vencidos ou não apresentação dos mesmos.
6.1.2 Eventual interposição de recurso contra a decisão que declarar o vencedor do certame não
suspenderá o prazo supracitado.
6.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1 implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para contratação, ou revogar a
licitação.
6.3 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 por estas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta final não seja de uma microempresa
ou empresa de pequeno porte.
6.4 Ocorrendo o empate será adotado o seguinte procedimento:
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6.4.1 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;
6.4.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem 6.3, 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;
6.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 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 (Anexo VII).
7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
7.1 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até o 2º dia útil antes da data designada para a abertura dos envelopes, ou seja,
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
As petições deverão ser enviadas via e-mail: pregaosfa@outlook.com ou ainda protocoladas,
devidamente instruídas (assinatura, endereço, inclusive eletrônico, razão social e telefone para
contato), junto ao Serviço de Protocolo do órgão licitador ou diretamente a Pregoeira Oficial, que
terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para respondê-las.
7.2 Se a impugnação ao Edital for reconhecida e julgada procedente será corrigida os vícios e,
caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do
certame.
7.3 Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento
da execução do certame, a autoridade competente poderá aplicar a pena estabelecida no artigo
7º da Lei n. 10.520/2002 e legislação vigente, sendo assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
7.4 Aquele que impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento
licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do
artigo 93 da Lei nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8. DO CREDENCIAMENTO
8.1 No horário previsto no preâmbulo deste Edital cada empresa licitante poderá credenciar
apenas 01 (um) representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando
solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando,
por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta
de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
8.2 Se a empresa for representada por procurador, far-se-á necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em
cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular
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ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. Poderá (ser Autenticado pela Pregoeira
e Equipe de Apoio), caso não consiga Autenticar em Cartório em virtude do COVID -19)
8.3 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.
8.4 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.
8.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
8.6 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame; mas impedirá o representante de se manifestar
na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
8.7 A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, deverá
apresentar:
8.7.1 Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a
situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP (IN/DNRC n.
103/2007).
8.8 O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento da habilitação (Anexo V),
deverão vir fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, sendo
apresentados a Pregoeira quando solicitados.
8.9 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e equipe de apoio e juntados
ao processo licitatório.
9. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
9.1 Declarada aberta a sessão pela Pregoeira os interessados apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os dois envelopes
não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de
habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a
participação de novos licitantes.
9.2 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá conter no seu exterior as seguintes
informações:
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO CNPJ DO LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL
9.3 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá conter no seu exterior as
seguintes informações:
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ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO CNPJ DO LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL
9.4 Inicialmente será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos
Documentos de Habilitação.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa ou datilografada em papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para
expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas de sua tradução entre
parênteses; suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada
por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente,
sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a
ter mais de um resultado e, ainda, contendo:
10.1.1 Uma única cotação com valor mensal e global para o período da contratação, em moeda
corrente nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas
decimais após a vírgula) e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência
entre o valor mensal e o global, será considerado o primeiro, e entre os valores expressos em
algarismo e por extenso, será considerado este último;
10.1.2 Folha de identificação da licitante com Razão Social, endereço completo, telefone/fax,
número do CNPJ/MF e número da conta corrente, agência e respectivo banco, praça de
pagamento e endereço eletrônico;
10.1.3 O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação;
10.1.3.1 A proposta que omitir o prazo terá sua validade considerada pelo período de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
10.1.4 Declaração de que na sua proposta os valores apresentados englobam todos os custos
operacionais da atividade, incluindo locomoção, hospedagem, alimentação, seguro de vida de
seus empregados e tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e
indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito
de reivindicar custos adicionais.
10.2 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços,
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste
pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais;
10.3 A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida
na fase de julgamento;
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10.4 Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado ou na
região sob pena de desclassificação da proposta;
10.5 Não será admitido proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais renuncie à
parcela ou à totalidade da remuneração.
10.6 A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos;
10.7 Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira;
10.8. Em nenhuma hipótese a proposta apresentada poderá ser alterada, quanto ao seu mérito,
tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em
modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance
verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas a
Pregoeira.
10.9 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
10.9.1 Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou
da legislação aplicável;
10.9.2 Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento;
10.9.3 Que impuserem condições
estabelecidas neste Edital;

ou

contiverem

ressalvas

em

relação às

condições

10.10 A simples participação neste certame implica em:
10.10.1 Plena aceitação, por parte das licitantes, das condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas
todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida
nenhuma indenização às mesmas pela realização de tais atos;
10.10.2 Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta realinhada aos lances ofertados
em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pela Pregoeira, que
estabelecerá novo prazo;
10.10.3 Comprometimento da empresa vencedora em prestar os serviços objeto desta licitação
em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos.
11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS
11.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM OFERTADO.
11.2 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em
ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando
o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as propostas com
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valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor
preço;
11.3 O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando-se aquelas
cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;
11.4 Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 11.2 serão
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços por ITEM oferecidos nas propostas escritas;
11.4.1 Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo preço
serão convidados a participar dos lances verbais;
11.5 A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e crescentes para o confronto com o Valor de Referência.
11.5.1 Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.
11.6 Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas
destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita;
11.7 Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo,
para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone
celular e outros;
11.8 A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal,
quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e
na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas;
11.9 O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
11.10 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a futura contratação;
11.10.1 Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será
efetuada por sorteio, na mesma sessão;
11.11 Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem
decrescente de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos;
11.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados;
11.13 A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela
primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito;
11.14 Sendo aceitável a oferta será verificado o atendimento das condições habilitatórias da
licitante que a tiver formulado.
11.15 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências;
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11.16 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira;
11.17 Não será considerado qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
11.18 O valor global do investimento para o ITEM 01, está orçado em R$ 68, 303,04 (sessenta e
oito mil e trezentos e três reais e quatro centavos);
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1 Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados,
observando que:
12.1.1 A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será
inabilitada e sujeita às penalidades legais;
12.1.2 Ressalvada a hipótese de saneamento da documentação prevista no subitem 12.2,
constituem motivos para inabilitação da licitante:
12.1.2.1 A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
12.1.2.2 A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de
requerimento de certidão;
12.1.2.3 A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos;
12.2 Os documentos necessários à habilitação que são extraídos pela internet, comprovando
sua validade, serão impressos excepcionalmente pela Pregoeira ou por um dos membros da
equipe de apoio apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados;
12.3 O envelope referente à habilitação deverá conter os documentos em originais atualizados,
ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão
ser autenticadas pela Pregoeira ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de
habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos
documentos que puderem ser extraídos via internet.
12.4 Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma
numerada, sequencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes:
12.4.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do artigo 32, § 2º da Lei nº 8.666/93 (conforme modelo do Anexo VI);
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, possuir alguma restrição na
documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações
do § 4º do art. 3º da mesma lei complementar. (Anexo VII);
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12.4.2 Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93
(conforme modelo do Anexo IV);
12.4.3 Declaração da própria empresa de que não existem em seu quadro de empregados
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão
(conforme modelo Anexo IV);
12.5 Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: As empresas interessadas deverão
apresentar a seguinte documentação:
a) Cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual;
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.
12.6 A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá na apresentação dos seguintes
documentos:
12.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
12.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal da sede da
licitante;
12.6.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Tributos Federais, Contribuições Previdenciárias e Quanto à Dívida Ativa
da União;
12.6.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF
emitido pela Caixa Econômica Federal;
12.6.5 Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
12.6.6 A prova de regularidade poderá ser feita também por meio de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa;
12.6.7.1 Considera-se Positiva com Efeitos de Negativa a certidão de que conste a existência de
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora;
ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
12.7 A documentação relativa à Qualificação Econômica e Financeira consistirá na
apresentação dos seguintes documentos:
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12.7.1 Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da
sede da licitante, com validade de 90(noventa) dias;
13 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.1 Na qualificação técnica deverão ser apresentados os seguintes registros de entidade
profissional em vigor, em decorrência das especificidades dos serviços que serão prestados:
13.2 A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação de 01 (um)
atestado ou declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprovem desempenhos anteriores ou atuais de forma satisfatória,
compatíveis em característica, quantidade e prazos com o objeto desta licitação.
14. ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
14.1 Encerrada a fase de lance para os Item a Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta,
verificando sua regularidade de atendimento às especificações contidas no Edital.
14.2 Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos;
14.3 Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda aos requisitos do Edital;
14.4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá suspender a sessão e
fixar para as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação,
escoimada dos vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, § 3° da Lei nº
8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais.
14.5 Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada
com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes,
pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio.
15. RECURSOS
15.1 Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do
vencedor pela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese
das suas razões (motivação), que serão registrados em ata;
15.2 A Pregoeira indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por
quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com
seu fundamento, ser consignada em ata;
15.3 Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá
juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão,
memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão
do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão;
15.4 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar
suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso de tempo do subitem anterior, contado do
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encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos;
15.5 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo a
Pregoeira adjudicar o objeto à vencedora;
15.6 Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:
15.6.1 A Pregoeira aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e
contrarrazões;
15.6.2 Encerrados os prazos acima, a Pregoeira irá analisar o recurso interposto por escrito,
suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado,
devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento do recurso;
15.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
15.8 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Equipe de Apoio da
Pregoeira, na sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, em dias úteis, no
horário das 13h00min às 17h00min;
15.9 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade
competente, esta adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o procedimento
licitatório;
15.10 A homologação desta licitação não obriga a prefeitura a contratar o objeto licitado, uma
vez que se trata de Registro de Preços para eventual e ou futura contratação;
15.11 O resultado do recurso será comunicado diretamente aos interessados e publicado no
Jornal Oficial dos Municípios e no Diário do TCE;
15.12 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
15.13 Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n.
10.520/2002 e legislação vigente.
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA
16.1 A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela Pregoeira, ficará sujeita à
homologação da autoridade competente.
16.2 Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;
16.3 No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou o
contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto desta licitação, a autoridade competente
poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram
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classificados, para assinar a ARP ou contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a
primeira classificada teria sido contratada.
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
17.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preços
e no futuro contrato cujas minutas constam dos Anexos VIII e IX, tudo de acordo com o Termo
de Referência – Anexo I.
17.2 A Ata de Registro de Preços e o contrato terão vigência por 12 (doze) meses, tendo validade
e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios, podendo o
termo contratual ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.666/93, de acordo com a
conveniência e o interesse público.
17.3 O prazo para assinatura da ARP e do contrato será de até cinco dias úteis, contados da
convocação formal da adjudicatária.
17.3.1 Os serviços, se contratados, começarão a ser executados mediante emissão da ordem de
serviços, data esta que marcará o início do contrato.
17.4 A Ata de Registro de Preços e ou contrato deverá ser assinado pelo representante legal da
adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes
para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não
constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas às exigências do subitem
anterior.
17.5 A critério da Administração, o prazo para assinatura da ARP ou do contrato poderá ser
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e
aceito por esta Administração;
17.6 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços os dispositivos
constantes dos arts. 20 e 21 do Decreto da União nº 7.892/2013 e, para o cancelamento e ou
rescisão do contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e suas
alterações, bem como as previstas no item 20 deste Edital;
18. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
18.1 O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável durante a execução do
contrato, ressalvado o disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8666/93.
19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o
objeto adjudicado dentro das especificações.
19.2 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
19.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
instrumento.
19.4 Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
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19.5 Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo
responsabilidade quanto à execução dos mesmos.

a

licitante

vencedora

de

total

19.6 Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins
de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços
executados fora das especificações deste Edital.
19.7 Cumprir as obrigações específicas de cada item do objeto a ser contratado, constantes na
Minuta do Contrato.
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 Para o fiel cumprimento do presente contrato a Contratada se compromete a:
20.1.1 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Administração municipal
desta prefeitura, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
20.1.2 Executar o objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus
anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência, disponibilizando pelo menos um dos
seus profissionais qualificados neste edital por 16 horas técnicas a cada visita feita ao
município;
20.1.3 Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura
Municipal de São Félix do Araguaia - MT. No caso de subcontratação autorizada pelo
Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas
responsabilidades legais e contratuais assumidas;
20.1.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do objeto ou em conexão com ele, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento
dos serviços pelo fiscal do contrato.
20.1.5 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em conexão
com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante.
20.1.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da
Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da lei vigente.
20.1.7 Responsabilizar-se inteiramente por quaisquer danos que venham a ocorrer na
Administração Municipal desta prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos
serviços contratados.
20.1.8 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos
serviços.
20.2 Cumprir as obrigações específicas de cada item do objeto a ser contratado, constantes na
Minuta do Contrato.
21. CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO FUTURO CONTRATO.
21.1 A convocação da futura Contratada pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia MT será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para
assinatura do Instrumento Contratual, retirar a nota de empenho, ordem de serviço, ou
instrumento equivalente.
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21.2 O não comparecimento do convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às sanções
previstas neste Edital.
21.3 O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos deste Edital, no Termo de
Referência e seus anexos.
22. DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS
22.1 O pagamento será efetuado mensalmente após a efetiva execução dos serviços, mediante
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Contratante.
22.2 A futura Contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e a
descrição dos serviços executados, além do número da conta, agência e nome do banco onde
deverá ser feito o pagamento.
22.2.1 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas a
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das mesmas.
22.2.2 Nenhum pagamento isentará a futura Contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços executados.
22.3 A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, não efetuará pagamento de título
descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com
terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
22.4 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da futura Contratada.
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará
sujeita às penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei n.
8.666/93, quais sejam:
23.1.1.1 Advertência;
23.1.2 Multa por atraso injustificado nos serviços executados:
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução dos
serviços solicitados;
b) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das
cláusulas do contrato nos casos considerados faltas leves;
c) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos
casos previstos em lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos
que der causa;
23.1.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
23.2 As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas
administrativa ou judicialmente;
AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 EMAIL: pregaosfa@outlook.com FONES (66) 3522-1606

Página 16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

23.3 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de São Félix do
Araguaia - MT.
23.4 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis;
23.5 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou
comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de
atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei n. 10.520/02, quaisquer das sanções
adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
23.5.1 Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
23.5.2 Cancelamento do contrato, se este já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do
fornecimento.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.2 Fica assegurado à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, o direito de, no
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.3 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT.
24.5 A Pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
24.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
24.7 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de São Félix do
Araguaia – MT, com exclusão de qualquer outro;
24.8 A Pregoeira poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-pregoar, devendo as
licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão;
24.9 As decisões da Pregoeira serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, salvo com
referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes
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legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Pregão;
b) Recurso porventura interposto.
24.10 A cópia do Edital do Pregão Presencial n. 008/2020 e de seus anexos poderá ser obtida
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no
endereço citado no preâmbulo deste instrumento.
24.11 Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo período de
15 (quinze) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar
para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os
recursos interpostos), após o que a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT se
reserva no direito de fragmentá-los;
24.12 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto da União nº 7.892/2013 e da Lei nº 8.666/93 com suas atualizações.
25. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO
25.1 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes
anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:
Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Modelo de Proposta Financeira
Anexo III: Modelo Carta de Credenciamento
Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais
Anexo V: Declaração de Habilitação
Anexo VI: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação
Anexo VII: Declaração de ME e EPP
Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IX: Minuta do Contrato
São Félix do Araguaia – MT em 06 de abril de 2020.

Lídia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019

Paulo Henrique Sousa Meneses
Diretor do DAE

Wemes Pereira Leite
Secretario de Administração e Planejamento
Visto: Janailza Taveira Leite
Prefeita Municipal

Este Edital encontra-se examinado aprovado por esta Procuradoria Geral
Em 06/04/2020
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - CATEGORIA DE INVESTIMENTO:
( )
Capacitação

(X)

Consultoria/Assessoria

( )

Equipamento de Apoio

( )

Despesa de Custeio

( )

Equipamento de TI

( )

Bens de Consumo

2 – OBJETO: ITEM 01
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria para:
1 – Executar os Serviços de Implementação do Manual de Boas Praticas nas
Atividades Relacionadas ao Tratamento e Controle de Qualidade da Agua;
2 - Tratamento e Capacitação de Funcionários referente às Analises Obrigatórias
a serem Enviada para Vigilância Sanitária, conforme as normas e Padrões de
Qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
3 – Treinamento e Capacitação de Funcionários para Operação do Sistema de
tratamento de Agua;
4 – Elaboração de processo junto ao CONSELHO regional de Química (CRQ) para
Inserção do responsável Técnico junto ao Sistema de tratamento de Agua;
5 – Diagnóstico para Melhorias no Funcionamento da Estação de Tratamento de
Agua – (ETA) Conforme Projeto Básico- Termo de Referencia Anexo I, Edital e
Minuta de Contrato.

3 – JUSTIFICATIVA:
A contratação de empresa com profissional capacitado e qualificado para o
acompanhamento e execução dos serviços de apoio técnico e consultoria administrativa,
recursos humanos é parte integrante na busca da exigência desse novo planejamento estratégico
motivado pela existência desse novo cenário legal, voltado para a gestão pública nos últimos
tempos.
Por esta razão, por deliberação da Prefeita Municipal, tronou-se necessário contratar
uma empresa como modelo complementar a permitir a segurança de que os procedimentos
administrativos do Departamento de Agua e Esgoto – DAE e desta municipalidade estão sendo
praticados com base nos princípios gerais, uma vez que, divorciada da conturbada rotina diária
a que estão inseridos os servidores, restará pragmática e eficiente à leitura e interpretação dos
achados de auditoria, objetivando, ao final, a correção dos mesmos e evitando reincidências.
Com a futura contratação e os serviços supra indicados, tem-se o objetivo de impedir que
possíveis e prováveis irregularidades e ilegalidades prosperem em nossa administração, caso
sejam realizadas pelos nossos gestores, pois a realização de orientações concomitantes e
preventivas, bem como uma conferência complementar dos processos administrativos, nos
permitirá detectá-las e, vista de consequência corrige-las em tempo.
A consultoria, informação e orientação por profissional capacitado e qualificado, aos
servidores público do DAE, para a elaboração de serviços em sua áreas, garantirão a produção
de ações com maior qualidade e eficácia, e o cumprimento das metas e prazos, impostos pela
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legislação e órgãos fiscalizadores, além de proporcionar uma maior segurança para a tomada de
decisão, bem como, execução efetiva de tais atos.
Desta feita, cabe aos gestores, subsidiarem-se com a contratação de pessoas capacitadas
para no presente caso, contratar um serviço complementar que permita dar a segurança de que
os atos administrativos estão sendo praticados com base nos princípios gerais do direito
administrativo, leis e jurisprudências.
Outro fator que torna a contratação imprescindível diz respeito às constantes
modificações e adaptações inseridas pela legislação, tanto municipal quanto federal, voltadas
para as áreas, objeto da assessoria, exigindo a presença de profissionais com conhecimento
adequado e especializado para auxiliar na aplicação correta dessas normas.
Destarte, a preocupação e zelo da Gestora Municipal demonstra responsabilidade e vem
ao encontro de atender as exigências legais, que depende dos atos eficientes e eficazes de uma
boa administração.
Sendo esta a breve justificativa, conclui-se dizendo que se espera a contratação empresa
competente, que assessore o Quadro de Funcionários do Departamento de Agua e Esgoto - DAE;

4 – RESULTADOS ESPERADOS:
Efetivada a contratação, esta Administração poderá melhorar a organização do setor envolvidos
(DAE), bem como as atividades realizadas por cada servidor atendidos por esta contratação,
objetivando, ao final, segurança a gestora municipal da tomada de suas decisões bem como,
apresente a segurança de que os atos de Gestão estão sendo praticados de maneira lícita e
totalmente voltada para o atendimento do interesse público.
Assim a contratação de uma empresa com tais conhecimentos poderá dar maior segurança nas
ações de planejamento,Capacitação de Funcionarios; bem como, dará maior segurança no atos
administrativos e eventuais defesas dos município nos órgãos de controle.

5– PRAZOS:
De Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura.
O contrato poderá, todavia, por acordo entre as partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que aja interesse da Contratante, conforme
faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8666/93.

6– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será mensal, e realizado em média, até o 10º (decimo) dia após a apresentação da
nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

7 – DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO:
O valor global estimado para o ITEM 01 é de R$ 68.303,04 (sessenta e oito mil e trezentos e três
reais e quatro centavos) sendo que está compatível com o praticado no mercado, correspondendo
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a 12 (doze) parcelas iguais de R$ 5.691,92(cinco mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa
e dois centavos).

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão 02- Departamento de Agua e Esgoto Sanitário - DAE
Unidade 01 – Gabinete da Secretaria
Proj Atividade: 2.024 Manut e Encargo com Departamento de Agua e Esgoto
Rubrica Orçamentaria: 33.90.39 Outros Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica
COD. 089

9– GESTOR (A) DO CONTRATO
Fica designada um(a) servidor (a), para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto
através de relatórios entre outros.

10 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º,
inciso VIII, alínea “a” da Lei nº 8.666/93.
Os serviços deverão ser prestados nas dependências da Contratada ou da Contratante, bem
como em qualquer local que permita o bom atendimento das necessidades do município.
A Contratada deverá manter canal de comunicação, quais sejam: correio eletrônico (e-mail),
telefone fixo, telefone móvel (celular), disponíveis para acesso e fornecimento de informações em
horário comercial e outros meios de contatos necessários para sanear duvidas dos funcionários
da Prefeitura Municipal quanto aos serviços contratados.
11 – CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, constituindo-se
em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área competência legal
do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
Lídia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019
Paulo Henrique Sousa Meneses
Diretor do DAE
Wemes Pereira Leite
Secretario de Administração e Planejamento
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PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2020
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA
Modelo de Proposta Financeira (Papel timbrado da empresa)
A
Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de XXXXXX/MT
Sr.
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 008/2020.
Sistema de Registro de Preços
Empresa proponente:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
CEP:

Cidade/Estado:

Telefones:

E-mail:

Banco:
Agência:

Conta Corrente:

Representante Legal:
RG:

CPF:
ITEM 01

Item

Descrição

Valor
Mensal
R$

1

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Consultoria para o DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO –
DAE; SENDO:
1 – Executar os Serviços de Implementação do Manual de
Boas Praticas nas Atividades Relacionadas ao Tratamento e
Controle de Qualidade da Agua;
2 - Tratamento e Capacitação de Funcionários referente às
Analises Obrigatórias a serem Enviada para Vigilância Sanitária,
conforme as normas e Padrões de Qualidade estabelecidos pelo
Ministério da Saúde;
3 – Treinamento e Capacitação de Funcionários para
Operação do Sistema de tratamento de Agua;
4 – Elaboração de processo junto ao CONSELHO regional
de Química (CRQ) para Inserção do responsável Técnico junto ao
Sistema de tratamento de Agua;
5 – Diagnóstico para Melhorias no Funcionamento da
Estação de Tratamento de Agua – (ETA) Conforme Projeto BásicoTermo de Referencia Anexo I, Edital e Minuta de Contrato.

5.691,92

Valor
Total R$
para
12
meses
68.303,04

Valor por extenso:
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Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo
frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto
desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.
Validade da proposta:
Local e data
Assinatura do representante legal
Carimbo de CNPJ da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO
Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)

A Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de XXXXXX Estado de Mato Grosso
Sr.
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. xxx/20...
Sistema de Registro de Preços
Indicamos o (a) Sr. (a)......................................................................, Portador (a) da cédula de
identidade n°.........................................., órgão expedidor.................................., como nosso
representante legal na Licitação em referencia, podendo rubricar as PROPOSTAS DE PREÇOS e
a documentação de HABILITAÇÃO e manifestar e prestar todos os esclarecimentos à nossa
Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todo os atos
necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.
Informações Importantes:
CNPJ n.
Inscrição Estadual n.
Razão Social:
Nome de Fantasia:

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma
reconhecida em cartório.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 0xx/20...
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)
A Sra. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de XXXXXX Estado de mato Grosso
Sr.
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 0xx/20...
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N. ------------------------, sediada na Rua -------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento
ao solicitado no Edital do Pregão Presencial n. 0xx/20..., DECLARA, sob as penas da lei, que:
•

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993,
com redação determinada pela Lei n. 9.854/1999.

•

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de
decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei
Complementar n. 04/90).
Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 0xx/20...
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ......................, CNPJ
.........., reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de
qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e
concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial 0xx/20..., tudo de acordo com a Lei n.
10.520/2002, subsidiada pela Lei n. 8.666/93.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006 e
suas atualizações, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal,
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o
documento com restrição no envelope de habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 0xx/20...
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

A empresa _______________, CNPJ ___________, sediada na rua ______, bairro
__________, cidade __________, neste ato representada pelo Sr.(a) ______________, portador do RG
______________ e inscrito no CPF sob o numero ______________, no uso de suas atribuições
legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a
qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos a habilitação para este certame licitatório no Município de XXXXXX do Estado de
Mato Grosso – Pregão Presencial n. 0xx/20..., na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei
8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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PREGÃO PRESENCIAL N. 0xx/20...
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII – DECLARAÇÃO ME E EPP
Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)

A Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de XXXXXX do Estado de Mato Grosso
Sr.....
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 0xx/20...

Para fins de participação na licitação (indicar o n. registrado no Edital), a (o)
(Nome completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas
da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei
Complementar Federal n. 123, de 14.06.2006 e suas atualizações.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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PREGÃO PRESENCIAL N. 0xx/20...
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos_____dias do mês de _______________ de 20.., pelo presente instrumento, a
...............................,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº.
.................,
com
sede
à
................................representada pelo prefeito JANAILZA TAVEIRA LEITE brasileira, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, residente e
domiciliado nesta Cidade, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, resolve REGISTRAR
OS PREÇOS da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXX, representada
por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX brasileiro, XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXX
XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
doravante denominado PRESTADOR DE SERVIÇOS, vencedora do Pregão Presencial nº ......,
pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços, nos termos
das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto da União nº 7.892/2013 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie.
.
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de Empresa
para Prestação de Serviços de Consultoria para o DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO – DAE;
SENDO:
1 – Executar os Serviços de Implementação do Manual de Boas Praticas nas Atividades
Relacionadas ao Tratamento e Controle de Qualidade da Agua;
2 - Tratamento e Capacitação de Funcionários referente às Analises Obrigatórias a serem
Enviada para Vigilância Sanitária, conforme as normas e Padrões de Qualidade estabelecidos
pelo Ministério da Saúde;
3 – Treinamento e Capacitação de Funcionários para Operação do Sistema de tratamento
de Agua;
4 – Elaboração de processo junto ao CONSELHO regional de Química (CRQ) para
Inserção do responsável Técnico junto ao Sistema de tratamento de Agua;
5 – Diagnóstico para Melhorias no Funcionamento da Estação de Tratamento de Agua –
(ETA) Conforme Projeto Básico- Termo de Referencia Anexo I, Edital e Minuta de Contrato
A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelo adjudicatário,
vinculando-se este último ao cumprimento de todas as condições de sua proposta cujo preço foi
registrado e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATADE REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano a contar da data de sua
assinatura. Durante esse prazo os preços propostos ficarão à disposição da Administração para
que se efetuem as contratações nas oportunidades e quantidades necessárias, até o limite
estabelecido.
CLÁUSULA TERCEIRA –DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto º
7.892, de 2013.
Parágrafo 1º – Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos
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serviços, desde que esta não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo 2º – A liberação de adesão à ata de registro de preço para órgãos e entidades não
participantes, integrantes da administração pública municipal, não poderá exceder, na sua
totalidade, a cem por cento dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de
Preços.
Os preços ficarão à disposição da Administração para que se efetuem as contratações nas
oportunidades e quantidades necessárias, até o limite estabelecido.
Parágrafo 3º – Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo prestador de serviços das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Parágrafo 4º – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
Parágrafo 5º – Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata,
desde que solicitada pelo órgão não participante.
CLÁUSULA QUARTA – ÓRGÃOS PARTICIPANTES, QUANTIDADES ESTIMADAS E PREÇOS
REGISTRADOS
Esta Ata de Registro de Preços tem como único partícipe a Prefeitura Municipal de
.......................
Parágrafo 1º – A partir desta data ficam registrados nesta Ata os preços do prestador de serviços,
conforme tabela abaixo:
Item

Discriminação do objeto

Valor mensal

Valor anual

Parágrafo 2º – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar a
contratação que dele poderá advir. O PRESTADOR DE SERVIÇOS, em igualdade de condições,
tem direito à preferência para a contratação, dentro dos limites previstos, do prazo de validade
estabelecido e das condições da proposta, tantas vezes quantas necessitar a Administração.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR DE
SERVIÇOS REGISTRADO
Todos os encargos decorrentes de possível contrato, tais como obrigações civis, trabalhistas,
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do
PRESTADOR DE SERVIÇOS.
Parágrafo 1º – O PRESTADOR DE SERVIÇOS se obriga a cumprir os termos previstos na
presente Ata e a responder todas as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou
CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.
Parágrafo 2º – O PRESTADOR DE SERVIÇOS ficará obrigado a manter, durante a vigência desta
Ata e Contrato, todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.
Parágrafo 3º – O PRESTADOR DE SERVIÇOS obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo
com as especificações e critérios estabelecidos no Edital de Licitação e no Contrato a ser
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firmado, e ainda: a) executar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas
no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação;
b) responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante
telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de
problemas, bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;
c) é de responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇOS indenizar todo e qualquer prejuízo,
pessoal ou material, causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou
indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante
e/ou preposto.
Parágrafo 4º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência do ajuste,
sempre que a Administração o requerer o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá apresentar relação
de todos os sócios que compõem seu quadro social.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Cabe à CONTRATANTE:
a) proporcionar todas as facilidades para que o PRESTADOR DE SERVIÇOS possa desempenhar
seus serviços dentro das normas do contrato, inclusive prestando as informações e os
esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados;
b) permitir o acesso dos empregados do PRESTADOR DE SERVIÇOS às suas dependências para
execução dos serviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que
estejam devidamente identificados com o respectivo crachá;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações
assumidas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, assegurando a boa prestação e o bom desempenho
dos serviços prestados;
d) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor representante da
Administração especialmente designado como Gestor do Contrato, exigindo seu fiel e total
cumprimento; somente serão atestados pelo Gestor do Contrato, ou servidor indicado pela
CONTRATANTE, os serviços efetivamente efetuados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS;
f) liquidar o empenho e efetuar o devido pagamento da nota fiscal do PRESTADOR DE
SERVIÇOS dentro dos prazos e condições pactuados;
g) efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados mediante a aprovação e atesto das
faturas pelo Gestor do Contrato;
h) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado
pelas demais empresas do ramo, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos
para a CONTRATANTE;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
O recebimento dos serviços será acompanhado e fiscalizado por servidor do município na
condição de representante da CONTRATANTE (especialmente designado Gestor do Contrato), o
qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, mediante atesto na Nota
Fiscal.
Parágrafo 1º – O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, comunicando ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, por
escrito, e determinando o que for necessário à regularização das falhas e/ou defeitos
observados, fixando prazo para sua adequação quando preciso.
Parágrafo 2º – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante/Gestor do Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos consignados no
orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os exercícios
alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do contratante, cujos
programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de
Empenho.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da contratação,
recorrer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços para que este proceda à
indicação do PRESTADOR DE SERVIÇOS e respectivo preço a ser praticado.
Parágrafo 1º – A contratação com o PRESTADOR DE SERVIÇOS registrado, após a indicação
pelo Órgão Gerenciador, será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de Contrato. O
PRESTADOR DE SERVIÇOS será convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da
notificação, assinar o Contrato conforme minuta constante do Anexo III, podendo este prazo ser
prorrogado a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.
Parágrafo 2º – A recusa injustificada do PRESTADOR DE SERVIÇOS registrado em assinar o
contrato caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades previstas em lei.
Parágrafo 3º – A Ata de Registro de Preços terá vigência a partir da data da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do município. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não
poderá ser superior a 1 (um) ano.
Parágrafo 4º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o
PRESTADOR DE SERVIÇOS registrado deverá manter as mesmas condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO
Após a prestação dos serviços, sendo que os pagamentos serão mensais, a Contratada deverá
protocolar a Nota Fiscal correspondente na Secretaria de Finanças da .......................
Parágrafo único. O preço consignado no contrato será corrigido no caso de prorrogação,
observado o interregno mínimo de um ano, conforme Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
A Ata de Registro de Preços, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,
poderá sofrer alterações, obedecida as disposições legais, na questão dos preços.
Parágrafo 1º – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto ao PRESTADOR
DE SERVIÇOS.
Parágrafo 2º – Quando o preço inicialmente registrado por motivo superveniente se tornar
superior ao preço praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
a) convocar o PRESTADOR DE SERVIÇOS visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o PRESTADOR DE SERVIÇOS será liberado do compromisso
assumido;
c) convocar os demais prestadores de serviços registrados, visando a igual oportunidade de
negociação.
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Parágrafo 3º – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o
PRESTADOR DE SERVIÇOS, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o ÓRGÃOGERENCIADOR poderá:
a) liberar PRESTADOR DE SERVIÇOS do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de serviço;
b) convocar os demais prestadores de serviços, visando a igual oportunidade de negociação.
Parágrafo 4º – Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O PRESTADOR DE SERVIÇOS terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público;
Parágrafo 1º – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do
ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo 2º – O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
Parágrafo 3º – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento das obrigações assumidas e demais condições desta Ata sujeitará o
PRESTADOR DE SERVIÇOS às sanções previstas no Edital de Licitação, com base na Lei nº
8.666/93 e na Lei nº 10.520/2002, bem como no Decreto nº 7.892/2013 e suas atualizações,
sendo graduadas conforme previsão contratual.
Parágrafo único. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA ATA
Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR a prática de todos os atos de controle e administração do
Sistema de Registro de Preços nos termos da Lei.
Parágrafo 1º – O gestor responsável em gerir a Ata de Registro de Preços será o Secretário de
Administração da prefeitura municipal, ou pessoa designada por ele.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 EMAIL: pregaosfa@outlook.com FONES (66) 3522-1606

Página 33

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

Para as questões resultantes deste instrumento, fica eleito o foro de São Félix do Araguaia - MT,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.
E, por estarem ajustadas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços:

Janailza Taveira Leite
Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador

EMPRESA:
Órgão Fornecedor dos Serviços

Paulo Henrique Sousa Meneses
Diretor do DAE
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PREGÃO PRESENCIAL N. 0xx/20...
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. ___/____, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O _______________ DE XXXXXX – MT E A EMPRESA __________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

____________________________, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa à _____, n. ___, ____ CEP: ______-___, devidamente inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n. ________, neste ato
representado, na forma da lei, pelo ____________________ (autoridade competente) _________,
brasileiro, ___, residente e domiciliado à ___, n. ___, ____ nesta cidade de ____ – MT, portador da
Cédula de Identidade – Registro Geral n. _____ SSP/__ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física
do Ministério da Fazenda sob o n. _________, que doravante denominado, simplesmente de
CONTRATANTE, e a Empresa ______, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n. ____ e Inscrição Estadual sob o n. _____,
estabelecida à Rua ________, n. _____, representado neste ato pelo seu _________, brasileiro (a),
estado civil, profissão, residente (ENDEREÇO COMPLETO), portador da Cédula de Identidade –
Registro Geral № ____ (órgão expedidor) e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda sob o n. ______, chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato nos termos do processo licitatório n. ___/____ de __ de ____ de ____, realizado
na modalidade de Pregão Presencial n. __/____ com abertura em __ de _____ de ____, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente instrumento é a prestação programada de serviços de Consultoria para
o DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO – DAE; SENDO:
1 – Executar os Serviços de Implementação do Manual de Boas Praticas nas Atividades
Relacionadas ao Tratamento e Controle de Qualidade da Agua;
2 - Tratamento e Capacitação de Funcionários referente às Analises Obrigatórias a serem
Enviada para Vigilância Sanitária, conforme as normas e Padrões de Qualidade estabelecidos
pelo Ministério da Saúde;
3 – Treinamento e Capacitação de Funcionários para Operação do Sistema de tratamento
de Agua;
4 – Elaboração de processo junto ao CONSELHO regional de Química (CRQ) para
Inserção do responsável Técnico junto ao Sistema de tratamento de Agua;
5 – Diagnóstico para Melhorias no Funcionamento da Estação de Tratamento de Agua –
(ETA), conforme detalhamento no Termo de Referência do processo licitatório de Pregão
Presencial nº xxxx/xxxx.- Sistema de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo
6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei nº 8.666/93.
2.2 Os serviços serão prestados de forma continuada durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO DO PREÇO.
3.1 O valor global fixado para o presente contrato é de R$ ___ (xxx reais) que será pago em
parcelas mensais de R$ ____ (xxx reais).
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3.2 O pagamento relativo ao objeto deste contrato será efetuado mensalmente até 15 dias de
cada mês subsequente à prestação do serviço, mediante apresentação da nota fiscal dos serviços
realizados.
3.3 O preço contratado será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, exceto nas
hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
3.4 Na ocorrência de situação prevista no item anterior, o valor deste contrato será reajustado
com base no índice IGP/M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na falta deste, pelo
índice legalmente permitido à época, acumulado no período dos últimos 12 (doze) meses, de
acordo com a Lei nº 9.069/95 e suas atualizações.
3.5 Caso ocorram alterações na legislação que rege a política econômica do país, o valor deste
contrato será reajustado mediante aplicação de índices oficiais, independente do estabelecido no
item anterior.
3.6 No caso de eventuais atrasos, o valor das parcelas inadimplentes será acrescido de
atualização monetária pelo IGP-M/FGV, multa fracionada em 0,33% (trinta e três décimos) ao
dia, com teto de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, a
contar da data do inadimplemento de cada parcela.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
4.1 O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses.
4.2 O prazo de início da execução dos serviços é contado a partir da assinatura da ordem de
serviço.
4.3 O prazo de conclusão da prestação dos serviços se dará em __/__/____, sendo desta forma
encerrado o contrato.
4.4 As observações sobre o recebimento dos serviços deverão ser efetuadas até 5 (cinco) dias
da sua entrega.
4.5 O presente contrato poderá ser prorrogado conforme preceitua o artigo 57 da Lei nº
8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento.
4.5.1 O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse
por parte da contratante nos termos do item 4.5 dentro da validade do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no
Orçamento Anual do Exercício de ____ na seguinte rubrica orçamentária:
Órgão 02- Departamento de Agua e Esgoto Sanitário - DAE
Unidade 01 – Gabinete da Secretaria
Proj Atividade: 2.024 Manut e Encargo com Departamento de Agua e Esgoto
Rubrica Orçamentaria: 33.90.39 Outros Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica
COD. 089
5.2 Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de dotação
orçamentária prevista no Orçamento Anual do ano subsequente.
5.3. As despesas serão cobertas com recursos próprios e correrão por conta da rubrica
orçamentária citada no item 5.1.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o objeto
contratado dentro das especificações.
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6.1.2 Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na
Lei n. 8.666/93;
6.1.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
instrumento.
6.1.4 Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou escritas sobre a
sua execução podendo impugnar os serviços que considerar insatisfatório, solicitando nova
execução os quais deverão ser feitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta
da contratada;
6.1.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações deste Edital.
6.1.6 Notificar, por escrito, a contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
6.1.7 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n. 8.666/93;
6.1.8 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.1.9 Enviar à Contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços;
6.1.10 Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis
nos termos da Lei nº 8.666/93;
6.1.11 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n. 8.666/93;
6.1.12 Permitir a subcontratação de partes dos serviços, desde que seja solicitada pela
contratada e que haja conveniência para a contratante.
6.1.13 Formular suas consultas por escrito e enviá-las por e-mail ao endereço eletrônico a ser
disponibilizado pela empresa, para a execução dos serviços de consultoria.
6.1.14 Responsabilizar-se pela tomada de providências em relação às sugestões, recomendações
e orientações emitidas pelos consultores da contratada nos relatórios de visitas técnicas, nos
pareceres técnicos e atendimentos via telefone ou comunicação virtual instantânea, sob pena de
arcar com o ônus de possíveis elaborações de justificativas em virtude de apontamentos que
possam ser feitos pelos órgãos fiscalizadores;
6.1.15 Disponibilizar, durante as visitas técnicas, o servidor responsável por cada um dos
setores visitados, para atendimento exclusivo dos consultores, visando o fornecimento de
informações e documentos sobre os atos praticados pela Administração.
6.1.16 Indicar um servidor responsável pelo fornecimento de documentos e apuração de
informações para busca de subsídios para auxílio na elaboração de justificativas para defesa
referente aos apontamentos dos órgãos fiscalizadores do município, sob pena de a contratada
não se responsabilizar por itens não justificados que vierem prejudicar a defesa do gestor, ou
justificados insuficientemente por falta de informações e documentos;
6.1.17 Remeter à contratada os relatórios dos apontamentos dos órgãos fiscalizadores, que
exigem defesas ou manifestação, dentro de 24 horas do seu recebimento, sob pena de
inviabilizar ou prejudicar a prestação de auxílio na elaboração de justificativas;
6.1.18 Responsabilizar-se pelos atos praticados pela gestão de forma isolada e/ou de caráter
omissivo, que contrariem as orientações dadas pelos consultores da contratada.
6.1.19 Custear as impressões de pareceres, orientações e demais documentos que
ultrapassarem limite estabelecido como obrigação da contratada.
6.2 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
6.2.1 À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços
contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas acima de 90 dias conforme
dispõe a art. 78 inciso XV da Lei n. 8.666/93.
6.2.2 Executar os serviços contratados dentro das normas legais, sob as penas da Lei n.
8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.2.3 Executar todos os serviços objeto deste contrato dentro do prazo estipulado ou solicitado
pela contratante, sob as penas da Lei n. 8.666/93;
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6.2.4 Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos para recebimento de
orientação e materiais e equipamentos condizentes com a execução dos serviços, objetivando um
desenvolvimento mais racional e mais eficiente das atividades objeto deste contrato;
6.2.5 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal
eventualmente contratado para a execução dos serviços do objeto do presente contrato;
6.2.6 Atender a todas as exigências deste contrato e executar todas as solicitações de serviços
assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos;
6.2.7 Tratar com confidencialidade todas as informações e dados técnicos, administrativos e
financeiros contidos nos documentos da Contratante, guardando sigilo perante terceiros;
6.2.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato observado às disposições do art. 65 da Lei n. 8.666/93;
6.2.9 Emitir a Nota Fiscal da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução
dos impostos quando exigido pela Contratante.
6.2.10 Disponibilizar, gratuitamente, os documentos resultantes dos trabalhos executados nas
suas instalações em meio magnético (CD ou DVD).
6.2.11 Disponibilizar os documentos resultantes dos trabalhos executados nas suas instalações
em impresso em papel tipo A4 até o limite máximo de 15 (quinze) folhas por parecer, ficando a
cargo da contratante o custeio das impressões que superarem este limite.
6.2.12 Desobrigar-se da expedição de orientação e pareceres ou qualquer outra atividade não
compatível com o objeto do presente contrato;
6.2.13 Apresentar ao titular da contratante os relatórios das visitas técnicas realizadas na
instituição, apontando alternativas para solucionar as pendências por ventura encontradas;
6.2.14 Não medir esforços para analisar os relatórios de apontamentos dos órgãos fiscalizadores,
sobre irregularidades ou impropriedades por eles constatadas, buscando prestar auxílio na
elaboração das defesas e justificativas dentro do prazo legal.
6.2.15 Ser remunerada pelas horas técnicas dedicadas pelos consultores no caso de elaboração
de justificativas de itens cujas orientações de saneamento dadas pela contratada não forem
cumpridas;
6.2.16 Eximir-se da responsabilidade pelos atos omissos e aqueles praticados pelo gestor em
dissonância com as orientações passadas pelos consultores;
6.2.17 Desobrigar-se da elaboração de pareceres técnicos das áreas não envolvidas no objeto do
contrato;
6.2.18 Responsabilizar-se pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação dos seus
consultores quando da realização das visitas técnicas na sede da contratante, no limite de
viagens estabelecidas no contrato.
6.2.19 Encaminhar as respostas ao e-mail solicitante em, no máximo 48 (quarenta e oito) horas
úteis, salvo as questões mais complexas, que demandem maior reflexão por parte dos
consultores e/ou quando surja a necessidade da futura contratada entrar em contato com o
cliente para entender melhor o questionamento.
6.2.20 Receber consultas por telefone ou sistema de comunicação virtual diretamente na sua
Central de Atendimento onde o consulente (setores da administração) abrirá solicitação junto ao
Departamento de Consultoria para o atendimento direto por um consultor especializado no
assunto, pronto para auxiliá-lo a resolver suas dúvidas, problemas e situações práticas.
6.2.21 Disponibilizar para o Contratante acesso ao banco de dados online de suas consultas
respondidas, tudo organizado para facilitar seu dia-a-dia de trabalho.
6.2.22 Analisar preventivamente documentos administrativos e orientação técnica “in loco”,
relacionado ao funcionamento do DAE;
6.2.23 Realizar no mínimo três visitas anuais in loco, com duração mínima de 24 horas técnicas
cada visita durante a vigência do contrato;
6.2.24 Receber da Contratante o ressarcimento das despesas das visitas realizadas além das
estipuladas neste contrato, entre estas o transporte, alimentação, hospedagem;
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
7.1 As penalidades contratuais aplicáveis às partes, conforme o caso, são:
a) Advertência verbal ou escrita;
b) Multas;
c) Declaração de inidoneidade e;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n. 8.666, de
21/06/93 e alterações posteriores.
7.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções
cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas e, quando forem consideradas faltas leves;
7.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:
d) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução dos
serviços solicitados;
e) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das
cláusulas do contrato nos casos considerados faltas leves;
f) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos
casos previstos em lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos
que der causa;
g) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o cliente
por prazo não superior a dois anos;
h) 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;
7.4 De qualquer sanção imposta a contratada poderá oferecer recurso à contratante,
devidamente fundamentado, no prazo máximo de cinco dias úteis contados da intimação do ato;
7.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas
cumulativamente;
7.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.3 poderá ser descontada de imediato sobre o
pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será
descontada por ocasião do último pagamento;
7.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 A rescisão do presente contrato poderá ocorrer numa das formas abaixo, devendo a parte
que desejar rescindi-lo comunicar à outra com antecedência de mínima de 30 (trinta) dias:
a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante.
b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. 8.666/93;
c) Judicial – nos termos da legislação processual;
8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei n. 8.666/93, com as
devidas justificativas conforme a seguir:
9.2 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:
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a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei;
9.3 Por acordo das partes:
a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação dos serviços;
b) Quando necessário se promover a manutenção do reequilíbrio econômico e financeiro do
contrato;
c) Outros casos previstos na Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO
10.1 O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório
realizado na modalidade de Pregão Presencial nº ------------ e seus respectivos anexos, bem como
à proposta de preços vencedora, que faz parte integrante deste instrumento independentemente
de sua transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS
11.1 Aplica-se a Lei n. 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, com suas alterações posteriores e o
Código Civil Brasileiro ao presente contrato, em especial aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO
12.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação ou na assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT com recusa expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas)
testemunhas idôneas e civilmente capazes.
----------------------------- – MT, ___ de _____ de 20....
_____________________________________
Contratante

Contratada

Testemunhas
______________
Nome
RG
CPF

_________________
Nome
RG
CPF
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