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02. DO SUPORTE LEGAL 

03. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 004/2022. 
Tipo: Menor Preço. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT. 
AUTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 
                                            01. PREAMBULO 
 

1.1. O Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, mediante a Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 070 de 04 de janeiro de 2021, com fundamento no 
Art. 22, inciso II, § 2° e no Art. 23, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93, legislação 
complementar vigente e condições estabelecidas neste edital torna público aos interessados que 
realizará a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, para a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT, conforme 
especificações constantes neste edital e em seus anexos. Os serviços serão efetuados mediante 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço. 

 
Data de Abertura: 20 de JUNHO de 2022. 
Recebimento dos Envelopes: 09h00min. (Horário Oficial de Brasília)  

  Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT, situado 
             na Avenida Araguaia nº 248, Centro, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT. 

 
1.2. Os Envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS DE PREÇO 
serão recebidos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em Sessão Pública marcada para 
o dia, hora e endereço supramencionado. 

 

2.1. Este Edital encontra-se fundamentado no Art. 22, inciso II, § 2° e no Art. 23, inciso I, alínea “b” da 
Lei Federal nº 8.666/93 legislação complementar vigente e condições estabelecidas neste edital. 

2.2. Os serviços serão efetuados mediante execução indireta, no regime de empreitada por preço 
global, conforme cita o Art. 10, inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

 

3.1. Esta Licitação é do tipo Menor Preço Global; 
 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO : 
 

3.2. As obras, embora de natureza similar, são independentes, não configurando fracionamento de 
despesa, devendo ser adotada a modalidade licitatória correspondente a obra que se está licitando. 
3.3. Neste sentido encontra-se a posição do TCU, conforme Acórdão 1540/2014-Plenário, TC 
028.256/2013-1, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 11.6.2014: “no caso de obras distintas e 
independentes, a cada convênio celebrado deve corresponder licitação na modalidade adequada ao 
montante dos recursos recebidos em cada ajuste, isto é, condizente com o valor do objeto que se 
pretende licitar em cada convênio”. 
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06 - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

 
3.4. Considerando que individualmente nenhuma obra ultrapassa o valor prevista na legislação para a 
modalidade de Tomada de Preço e que todas as obras são independentes, não constituindo 
fracionamento de uma mesma obra ou etapa, temos que a modalidade adequada para esta licitação é 
da Tomada de Preço. 
3.5. Considerando ainda, com finalidade de atender o disposto na legislação vigente concernente ás 
contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e aos 
dispositivos da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações, normatizar, disciplinar e definir os elementos que 
nortearão o credenciamento de pessoa jurídica para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT.  
3.6. Considerando Finalmente que se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, 
inciso I, alínea ‘b’, da Lei nº 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, 
atendendo aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido. 
 

04 - DO OBJETO 
      

4.1. A Presente Licitação tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX 
DO ARAGUAIA – MT. “CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 
CUSTOS UNITÁRIO, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO EM ANEXO”. 
4.2. O objeto em comento será executado no Município de São Félix do Araguaia – MT, na sede como 
nos Distritos Rurais. 
 

05 - DA COMPOSIÇÃO 

5.1. Integram este edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo De Declaração De Cumprimento Das Obrigações; 
ANEXO III - Modelo De Declaração De Tratamento Diferenciado Para Microempresas E Empresas De 
Pequeno Porte (LC nº. 123/2006); 
ANEXO IV - Modelo De Declaração De Inexistência de Fato Impeditiva e de Declaração de Não -
Emprego de Menores; 
ANEXO V – Minuta do Contrato a ser firmado entre a CONTRATANTE e o licitante vencedor; 
ANEXO VI - Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 
ANEXO VII - Declaração de cumprimento à CF, Art. 7°, XXXIII - (Declaração de que não empregam 
menores); 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS; 
ANEXO IX - CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
ANEXO X - MODELO PROPOSTA DA LICITANTE; 
ANEXO VI – Projeto Básico da Obra/Serviços; 
 

6.1. A despesa decorrente do objeto a ser licitado, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
Órgão: 04 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Iluminação Pública; 
Projeto Atividade: 1128 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública; 
Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; 
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Cod. Reduzido: 180 e 181; 
 
Órgão: 04 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Iluminação Pública; 
Projeto Atividade: 1128 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública; 
Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Cod. Reduzido: 178 e 179; 
 
Órgão: 04 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Iluminação Pública; 
Projeto Atividade: 1128 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública; 
Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
Cod. Reduzido: 174 e 175; 

 
07 – DOS PRAZOS 

 
7.1. Prazo e Duração do Contrato: 

 
7.1.1. O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até 05 (cinco) dias depois da 
notificação pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator às sanções 
previstas na Lei n° 8.666/93. 
7.1.2. O prazo para execução da obra será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissão 
da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
7.1.3. O prazo e duração de contrato serão de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) devendo ser 
publicado o resumo do contrato na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 
08 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
8.1. À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da assinatura do 
contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra contratada: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega da obra; 
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital; 
d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato 
nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil 
ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por prazo não superior a dois anos, no caso 
de recusa da assinatura do contrato sem motivo justificável; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 
g) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 

 
8.2. A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no caso da não 
execução obra, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução 
imperfeita do objeto contratado. 
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8.3. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contado da 
intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, devidamente 
fundamentado. 

 
9 – DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL 

 
9.1. Os interessados poderão solicitar/retirar o Edital Completo, por e-mail pregaosfa@outlook.com, se 
preferir no site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, situada à 
Avenida Araguaia nº. 248, Centro, São Félix do Araguaia - MT, no horário das 13h30min às 17h30min, 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Maiores informações pelo telefone (66) 
3522-1606 ramal 35, falar com o servidor GILMAR BARREIRA DE ALMEIDA, Presidente CPL ou Jean 
Flávio dos Santos Milhomem, Pregoeiro Oficial. 

 
9.2. – DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO E DO LOCAL ONDE PODE SER 

ADQUIRIDO 
 
9.3. A pasta contendo o Edital e as demais especificações da obra se encontra à disposição dos 
interessados para exame e aquisição no endereço citado no item 9.1 acima. 
 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. Poderão participar da Tomada de Preço n°. 004 /2022, todas as empresas legalmente 
constituídas e estabelecidas, que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de São 
Félix do Araguaia – MT, ou que atenderem aos requisitos e as condições para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data da abertura dos envelopes, nos 
termos do § 2° do art. 22 da Lei n°. 8.666/93; e que tenham capacidade para executar o 
seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do Edital. 

 
10.1.1. Para a emissão do Certificado de Registro Cadastral do proponente serão exigidos os 
seguintes documentos, devidamente autenticados em cartório ou por membros da Comissão 
Permanente de Licitação, se apresentados acompanhados do original até o prazo estabelecido no item 
10.1. 
 

 Carta de apresentação da empresa encaminhando os documentos para a CPL; 
 Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s) da pessoa jurídica; 
 Contrato Social em vigor; 
 Alvará de Funcionamento; 
 Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 
 Cartão de Inscrição Estadual ou Municipal; 
 

10.1.2. Não poderá participar da presente licitação: 
 

a) Empresa consorciada sob qualquer forma; 
b) Empresa interessada que não atender ao item 10.1. Deste Edital; 
c) Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta 
ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
d) Entre seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios não figure como funcionário, 
servidor ou ocupante de cargo comissionado na Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA /MT. 

 
10.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 
junto à Prefeitura nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas. 
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10.1.4. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme 
incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que pretenderem beneficiar-se nesta 
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de 
qualquer dos envelopes exigidos no edital, certidão simplificada da junta comercial para 
comprovar seu enquadramento conforme instrução normativa 103/2007 artigo 8º. E a declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;  
10.1.5. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas 
de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 10.1.4, poderão participar 
normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste 
regime; 
10.1.6. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/2006, as empresas que 
se enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 

 
11.      DO CREDENCIAMENTO 

 
11.1    Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 
segue: 
 
11.2    Quanto aos representantes: 
 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura; 
b)  Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame.   
c )No caso de instrumento particular, o procurador deverá   apresentar   instrumento   
constitutivo   da empresa; 
d) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
e) Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais 
licitantes retardatários. 
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

 
11.3. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação que deverá ser apresentado 
FORA dos Envelopes nº. 1 (Habilitação) e nº. 2 (Proposta). 

 
11.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
11.4.1 A micro empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos 
pela Lei Complementar n°. 123/2006 deverão apresentar: 
 

a) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 
Complementar Federal n°. 123/2006. 
b) Declaração, assinada por representante/sócio da empresa e contador, de que a empresa 
deseja (caso deseje) ou de que a empresa não deseja (caso não deseje) valer-se do tratamento 
diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 
nº. 123/2006, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital. 
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11.5. Os documentos para credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro dos envelopes. 
11.6. O Certificado de Registro Cadastral deverá ser entregue junto com a 
documentação de credenciamento.  

 
12. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
12.1. Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação (Envelope n.º.1) e a Proposta de Preços 
(Envelope n.º. 2), deverão ser apresentados separados, rubricados nas partes coladas, endereçados 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT indicando, clara e visivelmente, o nome do licitante, 
nº do envelope, titulação do seu conteúdo, o número do Edital e o Objeto em licitação, conforme a 
seguir: 

 
A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT. 
Avenida Araguaia nº 248 Centro – São Félix do Araguaia – MT. 
Tomada de Preço n° 004/2022. 
Envelope n° 001 - Documentos de Habilitação. 
Abertura: 20/06/2022 às 09h00min. 
Nome da Empresa: 
 
A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT. 
Avenida Araguaia nº 248 Centro – São Félix do Araguaia – MT. 
Tomada de Preço n° 004/2022. 
Envelope n° 002 - Proposta de Preços. 
Abertura: 20/06/2022 às 09h00min. 
Nome da Empresa: 
 

12.1.1. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia devidamente autenticado em cartório em uma via ou publicado em órgão de imprensa oficial, 
ou ainda, por membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com 
o original. 
11.1.2. A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no 
envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará na exclusão (Inabilitação) do licitante 
do certame. 

 
13. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
13.1.  Habilitação Jurídica. 
 
13.1.1.  Cópia de Carteira de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) da empresa; 
13.1.2. Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
13.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores ou; 
13.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício ou; Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n°. 8.666/93. 
13.2. Caso o proponente compareça na abertura da licitação deverá apresentar a respectiva 
credencial fora do envelope de documentação. 

 
13.3. Regularidade Fiscal: 
 
13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 
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13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal; 
13.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
correspondente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991; 
13.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Estaduais da sede do licitante; (unificada); 
13.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
13.3.6. Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS; 
13.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
13.4. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa;  
13.5. 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.  

 
a) As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 
123/2006 deverão apresentar declaração de ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO III) empresa está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios 
contidos na referida lei conforme § 1oe § 2o do art. 43, verbis: 
b) De acordo com o Artigo 43 da Lei Complementar n. 147, de 07 de Agosto de 2014, 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.  
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  
d) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem “C”, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 
licitação.  

 
13.6. Qualificação Econômica e Financeira. 
 
13.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, no prazo máximo de 90 (Noventa) dias antes da data da realização da licitação; 
13.6.2. Prova de possuir capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez) por cento, do valor estimado 
do objeto, conforme dispõe o Art. 31, § 2º e § 3º da Lei nº. 8.666/93; mediante Certidão Simplificada 
da Junta Comercial da sede da licitante no caso de Capital Social, ou balanço patrimonial e 
demonstração do balanço patrimonial e demonstração de resultados, no caso de patrimônio líquido; 
13.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e  
apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O 
Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial, inclusive para EPP e ME. 
(conforme orientação na Resolução 20/2013 do TCE-MT). 
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Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

a) Empresas regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): - por fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA): - acompanhados por fotocópia dos 
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 
c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: - acompanhados por fotocópia dos Termos de 
Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 
d) Empresas criadas no exercício em curso ou com menos de um ano de abertura: - fotocópia 
do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio dos licitantes. 
e) O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados 
pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
e por Contador legalmente habilitado. 
f) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, 
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 
787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos 
extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta Comercial 
do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:  

 - Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração 
Digital – Sped; 

 - Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraído do Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped; 

 - Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped; 

 
Observação: Para as empresas MEI, enquadradas como “Empreendedor Individual” 
que não estão obrigadas a manter a escrituração contábil, essas deverão apresentar: 
Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - 
SIMEI). 
 
13.7. Qualificação Técnica (art. 30 da Lei n. 8.666/93): 

 
a) A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica pertinente e compatível com o objeto 
da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo os 
atestados emitidos por pessoa jurídica privada estar com a firma reconhecida em cartório; (Podendo 
ser diligenciados os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado); 
b) Registro ou inscrição da empresa e responsável técnico no conselho regional de engenharia, 
arquitetura e agronomia CREA, do local da sede do licitante e prova de regularidade de situação 
junto ao CREA. 
c) Comprovação de Qualificação Técnica, em nome da empresa licitante, mediante 
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no CREA, juntamente com 
a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, de execução de serviços, quais 
sejam, devendo comprovar no mínimo os seguintes acervos: 

 
 INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 100W: 308 UND. 
 INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 

A 3 METROS: 92 UND. 
 DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 193 KG. 
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d) Comprovação de Qualificação Técnica, em nome do responsável técnico da empresa 
licitante, presente no quadro técnico da empresa, com registro junto ao CREA, mediante 
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no CREA, juntamente com a 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, de execução de serviços, quais 
sejam, devendo comprovar no mínimo os seguintes acervos: 

 
 INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 100W; 
 INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL, COMPRIMENTO MAIOR OU 

IGUAL A 3 METROS; 
 DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 
ITENS EXCLUIDOS DO EDITAL 

 
e) Atestado de Visita Técnica, assinado pelo responsável técnico da empresa e Engenheiro da 
Prefeitura, atestando o conhecimento dos locais de instalação dos materiais, e deverá ser agendada e 
efetuada em até 02 dias úteis antes da abertura do certame. 

e.1) E/ou declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do 
objeto.”   

f) Apresentação de certificação NR-10 (segurança em instalações elétricas) e NR-35 (segurança em 
trabalhos em altura) para, no mínimo, 02 eletricistas, os quais deverão ter vínculo empregatício. A 
comprovação do vínculo se dará mediante apresentação, de cópia autenticada da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS, ou da guia de recolhimento da GRF/SEFIP/GFIP ou Contrato de Prestação 
de Serviços com Firma Reconhecida. 
g) Comprovação do licitante de possuir no mínimo 01 (um) CAMINHÃO tipo "Munck", equipado com 
Cesto Aéreo conforme (NR12), para instalação e manutenção dos materiais elétricos. Esta 
comprovação se dará com a apresentação do documento do veículo em nome da empresa ou de um 
de seus sócios, ou locação que comprove a disponibilidade do veículo para a empresa no período de 
execução do contrato. 
h) A empresa deverá apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), e Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), devido à complexidade de alguns serviços que 
são feitos em altura, a empresa deve apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura. 
 
13.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
13.8.1.   Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
14.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via devidamente rubricada em todas 
as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em impresso próprio da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da 
documentação de habilitação e entregue à Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrado e 
rubricado em seu fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue: 
14.2. A validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do 
envelope de proposta de preços. 
14.3. O preço em moeda corrente do país dispostos em planilha de quantitativos e custos unitários e 
totais; 
14.4. Os prazos de execução e entrega da obra, que não poderá ser superior ao prazo previsto neste 
edital; 
14.5. O Cronograma Físico e Financeiro da obra. 
14.6. O licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes; 
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15. – DO CRITÉRIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
15.1. No dia 20/06/2022, às 09h00min, (horário oficial de Brasília) na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, na presença dos interessados e abertos ao público, 
serão iniciados os trabalhos de abertura dos envelopes da Tomada de Preço n° 004/2022. 
15.2. A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial de cada representante 
legal das empresas proponentes presentes no ato, que deverá estar de posse de seus documentos 
pessoais. 
15.3. A Comissão Permanente de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes, contendo a 
Documentação de Habilitação (envelope n° 1) e Proposta de Preços (envelope n° 2) e, em 
seguida procederá à rubricação e abertura dos envelopes de documentação, que serão colocados à 
disposição dos licitantes para conhecimento, rubrica e eventuais observações que serão lançadas em 
ata. 
15.4. Procedida à abertura destes envelopes o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
poderá suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em caso de suspensão, informará aos 
licitantes a data e hora que estará disponível a relação das empresas habilitadas e/ou inabilitadas, bem 
como, a data e hora para abertura do envelope da Proposta de Preços, podendo de comum acordo 
com os presentes, abrir o envelope n° 2, na sequência da sessão, no caso de não haver apresentação 
de recurso administrativo ou judicial. 
15.5. Caso o resultado de habilitação das licitantes seja proferido na sessão de abertura e, em 
havendo plena e expressa concordância de todas as licitantes da decisão proferida, inclusive com 
desistência de interposição de recursos, a qual será registrada em ata, a licitação terá prosseguimento 
com a abertura do envelope n° 2, cujo conteúdo será rubricado pelos representantes das licitantes 
presentes e também pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo esta sessão 
encerrada, definitivamente, passando-se para a análise das Propostas de Preços. 
15.6. Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, 
não havendo mais a apresentação de novos recursos, nesta mesma sessão será aberta os envelopes 
de Proposta de Preço das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43, II, da Lei n. º 8.666/93. 
15.7. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados 
no item de Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 
15.8. O envelope n° 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Preços do licitante 
inabilitado, será devolvido ao seu representante ou enviado por via postal. 
15.9. Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências 
verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 
licitantes presentes. 

 
16. - DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
16.1. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, dará início à abertura dos 
envelopes contendo a Proposta de Preços, devendo seu conteúdo ser rubricado por todos os 
representantes das licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de Licitação. 
16.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender os trabalhos para, em sessão privativa, 
analisar as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquelas que: 
 

a) apresentar na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o produto 
acrescidos dos respectivos encargos; 
b) apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outro licitante ou 
ainda, quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
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c) apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços 
praticados no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequíveis. 

16.3. Consideram-se preços abusivos, para efeito desta licitação, aqueles superiores ao valor máximo 
estabelecido para o contrato de execução da obra. 
16.4. Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta de Preços das 
licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo o preço unitário. 
16.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar nomeação de comissão especial ou de 
Assessoria Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão. 
16.6. Observando o disposto neste item, a Comissão Permanente de Licitação, classificará a proposta 
vencedora, pelo critério de julgamento de Menor Preço Global, desde que atendidas às exigências 
do Edital, e comunicará formalmente a sua decisão à licitante vencedora do certame, e encaminhará 
posteriormente para a autoridade competente para a sua homologação e adjudicação de seu objeto ao 
legítimo vencedor do certame. 
16.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério para o desempate, far-se-á, 
exclusivamente e unicamente pelo sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.666/93. 

 
17. - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 
17.1. Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de recursos nos termos 
do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto do certame será adjudicado à 
empresa vencedora do certame. 
17.2. O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a partir da 
lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde que 
presentes no ato os prepostos das licitantes. 
17.3. O cumprimento do prazo recursal poderá ser dispensado desde que os proponentes se 
manifestem a respeito na ata ou em documento à parte. 

 
18. - DO LOCAL, HORÁRIO E CÓDIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 

 
18.1. Os interessados poderão solicitar/retirar o Edital Completo, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada à Avenida Araguaia nº. 248, Centro, São Félix do Araguaia - MT, no horário das 13h30min às 
17h30min, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
18.2. O código de acesso dos meios de comunicação é o (66) 3522-1606, ramal 35, ou e-mail: 
pregaosfa@outlook.com Ou pelo site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br. 

 
19. - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL 

 
19.1. Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preços até o valor máximo estipulado para 
a execução da obra objeto desta licitação; 
19.2. No caso de apresentação de propostas com preços inexequíveis ou irrisórios, será aplicado o 
disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 
20. - DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 
19.1. Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada estritamente a 
manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do mesmo, conforme a legislação vigente. 

 
21. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
BOLETIM DE MEDIÇÃO E DIARIO DE OBRA 
 
21.1. Os boletins de medições contendo as quantidades dos serviços efetivamente executados até o 
último dia de cada mês, com exceção da final, e seus respectivos valores, serão emitidos pelo órgão 
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fiscalizador da Secretaria do Sistema de Infraestrutura do Município, que os encaminhara a licitante 
contratada, para o devido faturamento.  
21.1.1. A aprovação do boletim de medição se dará com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal dos 
serviços na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo 
funcional.  
21.1.2. Os quantitativos dos serviços relacionados na planilha orçamentária, para efeito de pagamento, 
deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação da Secretaria de 
Infraestrutura do Município, de autorizar sua execução integral respeitada os limites de acréscimo e/ou 
supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes. 

 
21.2. - DIARIO DE OBRA. 
 

a) Tornou obrigatório o diário de obras é utilizado para registrar os principais acontecimentos de 
um canteiro de obras. Nele são registradas informações dos serviços executados, condições do 
tempo, ocorrência de acidentes, disponibilidade de recursos tanto pessoal quanto de maquinário 
de uma obra e também todos os imprevistos da obra, como por exemplo, uma tempestade ou 
quebra de um equipamento.  
b) O diário de obras é uma importante fonte de informações, pois pode contribuir para a gestão 
do canteiro de obras, Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRTs). 

 
22. - DA GARANTIA. 

 
22.1. Garantia de Execução da Obra. 
 
22.1.1. Como garantia de execução da obra a contratada deverá recolher junto à Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, no ato da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 1% (um por cento) do 
valor contratual numa das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; 
b) Fiança bancária com validade correspondente ao prazo de execução contratual; 
c) Segura garantia com validade correspondente ao prazo de execução contratual. 

 
22.1.2. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato. 
22.1.3. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela secretaria 
competente, do Termo de Recebimento Definitivo. 
22.1.4. A caução garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida atualizada 
monetariamente, conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal. 

 
23. - DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 

 
23.1. As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas pelos 
licitantes por escrito e dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, até cinco dias úteis antes da 
abertura desta Tomada de Preços. 
23.2. Apresentadas as impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no 
prazo de três dias úteis depois de protocoladas e será dado conhecimento às demais licitantes. 
23.4. O licitante, que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à 
habilitação ou julgamento de Proposta de Preços, terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura. 
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23.5. Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 
de cinco dias úteis. 
23.6. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e entregue 
mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, vedada a interposição de qualquer outra 
forma. 

 
24. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA 

 
24.1. Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será recebida 
por uma Comissão de Vistoria ou pelo fiscal de Contrato especialmente designado pela Administração, 
ou pelo Engenheiro da Prefeitura, que lavrará o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de 
cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA. 
24.1.1. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da obra 
estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO DE 
NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de 
atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra. 
24.1.2. Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos 
eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual. 
24.1.3. O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido após a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 
e do CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente à obra contratada. 
24.1.4. O prazo máximo para apresentação das certidões será de quinze dias da data da emissão do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, decorrido o qual a CONTRATANTE emitirá o TERMO DE 
ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Em caso da não apresentação, será imposta a 
multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato. 
24.1.5. Após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, do cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas no contrato por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, e após o 
atendimento ao disposto nesta cláusula, lavrar-se-á o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS no prazo de cinco dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item. 
24.1.6. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da 
obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente 
comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos 
executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro. 
24.1.7. Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DEFINITIVO e de ENCERRAMENTO DE 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do 
contrato e da legislação em vigor. 

 
25. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
25.1. O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou 
atos ilegais visando a frustra os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços 
das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura 
Municipal, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades 
previstas neste Edital e na Lei nº 8.666/93. 
25.2. Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, 
poderá inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de 
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstâncias de desabone a idoneidade comercial ou 
afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante. 
25.3. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois 
a simples apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços subentende a 
aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT   
EMAIL pregaosfa@outlook.com  Página 14    

 

integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por 
menor. 
25.4. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 
25.5. À CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para 
recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços. 
25.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 
apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 
25.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente a Documentação de Habilitação ou da Proposta de Preços. 
25.8. Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas, diretamente no órgão de 
licitação desta Prefeitura Municipal, no período das 13h30min às 17h30min, ou pelo telefone (66) 
3522-1606 Ramal 35. 
25.9. É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatário não assinar o contrato respectivo 
ou não apresentar a garantia no prazo, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para 
fazê-lo nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
licitação. 

 
      Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, em 02 de junho de 2022. 

 
 

GILMAR BARREIRA DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 

WEDILA MARTINS SOUZA 
Secretária. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 

CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA SALUSTIANO 
Membro. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 

FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Portaria nº 1.070/2021. 
 

VISTO... 
 
Janailza Taveira Leite 
Prefeita Municipal 

O presente Edital e Minuta de Contrato, foi analisado e 
aprovado pela Assessoria Jurídica da Administração conforme 
parecer apensado ao processo. 

 
Em ___ de _________ de 2022. 
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1. INTRODUÇÃO 

2. JUSTIFICATIVA 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, vem por 
meio deste, com finalidade de atender o disposto na legislação vigente concernente ás 
contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e 
aos dispositivos da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações, normatizar, disciplinar e definir os 
elementos que nortearão o credenciamento de pessoa jurídica para CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO FELIX DO 
ARAGUAIA – MT. O objeto em comento será executado implantado nas ruas e avenidas do 
Municipio de Sao Felix do Araguaia - MT, sede e distritos rurais. 

1.2. Considerando que se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 
23, inciso I, alínea ‘b’, da Lei nº 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da 
licitação, atendendo aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse 
público envolvido. 
 

         
 2.1. OBJETIVO GERAL: Melhoria no sistema de Energia Elétrica (iluminação publica) 
no município de São Felix do Araguaia – MT. 

2.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O presente memorial descritivo de procedimentos 
estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra e serviço 
acima citado, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, 
serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte 
integrante do contrato de obra e serviço.  

2.2.1. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em 
consonância com o projeto básico fornecido. 

2.3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE: Todos os materiais a serem empregados na 
execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer 
rigorosamente as especificações contidas no projeto. 

2.3.1. Para a comprovação da qualidade das Luminárias Led ofertadas as empresas 
licitantes deverão apresentar, no ato do certame, uma amostra física da luminária de potência 
até 100W), tal como as descritas em memorial descritivo e em planilha orçamentária, 
contendo os seguintes documentos, a serem apresentados junto com a documentação de 
habilitação: certificação inmetro válida, catálogos, laudos técnicos emitidos por laboratórios 
acreditados pelo inmetro que comprovem as características técnicas mínimas exigidas, para os 
seguintes ensaios: resistência a impactos mecânicos, grau de proteção, fator de potência, 
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3. OBJETO 

5. MODALIDADE 

6. METODOLOGIA 

tensão nominal, potência nominal, fluxo luminoso, eficiência, vida útil (lm70). Após a 
apresentação da documentação acima a comissão de licitação suspenderá a sessão e analisará 
os documentos e as amostras físicas. Somente serão habilitadas para a abertura da proposta 
de preços as empresas licitantes que obtiverem aceitação nos documentos técnicos e na 
amostra físicas apresentada, após a análise técnica por parte da comissão de licitação. A 
comissão de licitação poderá suspender o certame para a análise das amostras e documentos 
técnicos. 

2.4. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa 
técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas da ENERGISA. 
  

 

3.1. O objeto desta Tomada de Preço será a CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  
PARA E XECUÇAO DE  SERVIÇOS  DE  EN GENHARI A CO M 
FORNECIMENT O  DE  M ATERIAIS  PARA MELHOR IA ,  
EFICIENT IZ AÇÃ O E  MODERNI Z AÇÃO  DA  ILU M INAÇ ÃO PÚB LI CA 
DE  RUAS  E  AV E NIDAS,  EM ATE NDIMENT O AS  NECESSID ADES DA 
PREFEITURA M UNICIP AL  DE  SÃO  FE LI X  DO  ARAGUAIA  –  MT.  
“CONFORME P ROJETO BÁSIC O DE  ENGENHARI A,  MEMOR I AL  
DESCRITIV O,  CRONOGRAMA DE  DESEMB OLSO ,  ORÇAM ENTO 
ESTI MADO  EM  PLAN IL HA D E  QUANT IT AT I VOS E  CUST OS 
UNIT ÁRIO ,  EDI TAL  E  MINU TA  DE  CONTRATO E M ANEXO” .  

 

 
 

4.1. Segue anexo Memorial Descritivo e Especificaçoes Tecnicas, Cronograma Físico-
Financeiro, Planilha Orçamentária e os seguintes projetos: Plano de Trabalho. 

 

5.1. A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a TOMADA DE 
PREÇO, conforme elencado no Artigo 22, inciso II, parágrafo 2º, e Artigo 23 inciso I, alínea 
“b” da Lei 8.666 de 1993. 

 

6.1. A presente licitação obedecerá ao tipo de “MENOR PREÇO”, sob a forma de 
execução indireta por regime de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” conforme o artigo 
45, § 1º, inciso I e Artigo 10, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 
suas alterações posteriores. 

4. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 
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7. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

8. PRAZO PARA INICIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

 

 

7.1 A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços 
sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários 
locais e ao pessoal da empresa. 

7.2 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à 
completa e efetiva execução total da obra proposta. 

7.3 Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado. 

7.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

7.5 Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo. 

7.6  A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC 
durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

7.7 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, 
referente a todos os serviços de engenharia. 

7.8  Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, 
devendo o local ser mantido rigorosamente limpo. 

7.9  O local onde será realizado os serviços deverá ser entregue limpo sem material 
excedente, pronto para o uso público. 

7.10 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os, ficando 
sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho 
ou no trajeto de transporte. 

7.11  Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a 
execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para 
o município. 

7.12  Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem 
material excedente, pronto para o uso público. 

 

8.1  O prazo estipulado para execução e entrega da presente obra/serviço será de 
45 (quarenta e cinco) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro. Sendo que o prazo 
estipulado no Cronograma Físico-Financeiro começa a contar a partir da emissão da ordem 
de início, podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com art. 57 da 
Lei n. 8.666 de 1993 e suas alterações. 

8.2 O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Início de 
Serviço, que será emitida pelo engenheiro responsável juntamente com a prefeita 
municipal em exercício. 
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10. PRAZO DE GARANTIA 

11. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

12. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

 
 

9.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua Assinatura. 

9.2 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, 
em conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 
1993 e suas alterações. 

 

10.1 O empreiteiro que executar a Obra/serviço, ficará responsável pela solidez e 
segurança do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no 
artigo 618 do Código Civil. 

10.2 A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos 
para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a 
referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

 

11.1 Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá 
solicitar ao Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberação, ficando o recebimento 
definitivo a cargo do Fiscal designado juntamente com a Secretária Municipal da Cidade 
avalizado pela prefeita Municipal em exercício da Prefeitura Municipal de São Félix do 
Araguaia - MT. 

 11.2.1 O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme 
elencado artigo 73, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666 de 1993. 

11.2 O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento 
Definitivo assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, 
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993. 

11.3 O recebimento definitivo ocorrerá depois de sanadas eventuais pendências 
relacionadas no recebimento provisório. 

 

12.1 O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto 
nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações. 

12.2 A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra, incluindo todos 
os interiores do prédio e limpeza geral nas áreas externas é de obrigação da 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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13. INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO 

14. CAPACIDADE TÉCNICA 

CONTRATADA. 
12.3 É obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da 

obra, bem como, de toda área externa. Não será emitido o termo recebimento provisório 
da obra, se estas limpezas não estiverem de acordo com as exigências. 

12.4 A obra deverá ser recebida pelo Fiscal de Contrato e Secretária Municipal da 
Cidade que é órgão fiscalizador, podendo, portanto o mesmo solicitar exigências que por 
ventura não foram cumpridas no projeto ou no memorial. 

12.5 O objeto desta licitação será recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 
1993. 

12.6 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade 
com o memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do 
serviço. 

12.7 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a 
conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao 
cronograma aprovado. 

 

13.1 A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da 
licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) 
detentor (es) de atestado (s), acervo Técnico e/ou certidão (ões) de responsabilidade 
técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

 

14.1  Registro ou inscrição da empresa e responsável técnico no conselho 
regional de engenharia, arquitetura e agronomia CREA, do local da sede do licitante e 
prova de regularidade de situação junto ao CREA. 

14.2  Comprovação de Qualificação Técnica, em nome da empresa licitante, 
mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, 
de execução de serviços, quais sejam, devendo comprovar no mínimo os seguintes 
acervos: 
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15. TÉCNICO RESPONSÁVEL/ FISCAL DE CONTRATO 

 INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 100W: 308 UND. 
 INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL, COMPRIMENTO MAIOR 
OU IGUAL A 3 METROS: 92 UND. 

 DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 193 KG. 
 

14.3 Comprovação de Qualificação Técnica, em nome do responsável técnico da 
empresa licitante, presente no quadro técnico da empresa, com registro junto ao CREA, 
mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, 
de execução de serviços, quais sejam, devendo comprovar no mínimo os seguintes acervos: 

 
 INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 100W; 
 INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL, COMPRIMENTO 

MAIOR OU IGUAL A 3 METROS; 
 DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 
ITENS EXCLUIDOS DO EDITAL 

 

14.4  Atestado de Visita Técnica, assinado pelo responsável técnico da empresa e 
Engenheiro da Prefeitura, atestando o conhecimento dos locais de instalação dos materiais, e 
deverá ser agendada e efetuada em até 02 dias úteis antes da abertura do certame. 

14.4.1 E/ou declaração do licitante de que conhece as condições locais para a 
execução do objeto.”   
14.5 Apresentação de certificação NR-10 (segurança em instalações elétricas) e NR-

35 (segurança em trabalhos em altura) para, no mínimo, 02 eletricistas, os quais deverão ter 
vínculo empregatício. A comprovação do vínculo se dará mediante apresentação, de cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou da guia de recolhimento 
da GRF/SEFIP/GFIP ou Contrato de Prestação de Serviços com Firma Reconhecida. 

14.6 Comprovação do licitante de possuir no mínimo 01 (um) CAMINHÃO tipo 
"Munck", equipado com Cesto Aéreo conforme (NR12), para instalação e manutenção dos 
materiais elétricos. Esta comprovação se dará com a apresentação do documento do veículo 
em nome da empresa ou de um de seus sócios, ou locação que comprove a disponibilidade 
do veículo para a empresa no período de execução do contrato. 

14.7 A empresa deverá apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), devido à 
complexidade de alguns serviços que são feitos em altura, a empresa deve apresentar 
certificado de treinamento de trabalho em altura. 
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16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 Ficará designado como fiscal do contrato e Fiscal de Serviços da execução da 
obra/serviço (Engenheiro Civil), e/ou servidor Publico Municipal Efetivo da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia – MT, indicada atraves de portaria. 

 

16.1. A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos 
no edital. 

16.2 Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, 
estimado em 45 (quarenta e cinco) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

16.3 A CONTRADA é responsável por protocolar o pedido de Alvará de Construção 
da Obra junto à Secretaria de Administração e planejamento. 

16.3 Executar a obra conforme projetos e memoriais descritivos anexos. 

16.4 Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares 
pertinentes à execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a 
prorrogação de seu prazo de vigência. 

16.5 Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, 
estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 

16.6 Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada 
por profissional competente para EXECUÇÃO da mesma no ato da homologação da 
Licitação. 

16.7 Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo 
departamento de engenharia. 

16.8 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela 
fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da notificação específica para fazê-lo. 

16.9 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo 
o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as 
medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro 
atualizado pela empresa. 

16.10 Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 

16.11 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma 
deverá apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o 
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e 
o novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados ao departamento de 
engenharia. 

16.12 A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser 
feita através de oficio, e o mesmo deverá ser encaminhado ao Departamento de 
Engenharia aos cuidados do Fiscal designado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
úteis. 
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17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.13 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do 
valor proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação 
e assinatura do responsável técnico da empresa. 

16.14 Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês. 

16.15 A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o 
Fiscal de Contrato responsável para fazer as vistorias e correções caso seja necessário. 

16.16 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como 
pela qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à 
observância de normas vigentes. 

16.17 As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverão ser obrigatoriamente 
acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 

16.18 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços 
executados. 

16.19 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

16.20 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com 
a conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços. 

16.21 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável 
por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de 
serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 

16.22 Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão 
as expensas, custeados pela CONTRATADA. 

16.23 A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise 
antes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que 
possa prejudicar o andamento dos serviços. 

16.24 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham 
sob sua supervisão. 

 

17.1 A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas 
no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela 
contratada. 

17.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

17.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
da execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

17.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

17.5 A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA. 
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17.6 Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 

17.7 Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o 
pagamento. 

17.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita 
execução do objeto deste Contrato. 

17.9 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de 
engenheiros do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Félix do 
Araguaia – MT.  

17.10 Indicar e garantir a participação de representantes da Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia nas reuniões com a CONTRATADA. 

17.11 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração 
ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução deste 
Contrato. 

17.12 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer 
profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

17.13 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às 
condições estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 

17.14 Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realização do seu 
acompanhamento e fiscalização. 

17.15 O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra 
deverá aferir os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em 
conformidade com as exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa 
vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem. 

17.16 O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução 
dos serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária. 

17.17 O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e 
entregues. 

17.18 A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer 
irregularidade encontrada nos serviços executados. 
17.19 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues 

em desacordo com as obrigações assumidas. 
17.20 Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos 

ou erros de execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo 
Departamento de Engenharia, sem ônus adicional para o Município de São Félix do 
Araguaia - MT. 

17.21 A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de 
serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o 
especificado no contrato. 

17.22 A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de 
obras, do engenheiro responsável técnico. 
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18. SUBCONTRATAÇÃO 

19. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA 

20. VALOR ESTIMADO 

 

18.1 Fica vedada a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo 
utilizar na obra seus próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS. 

18.2 Poderão ser subcontratados alguns serviços desde que sejam submetidos à 
prévia autorização da Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, 
homologados pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento juntamente com 
a prefeita Municipal em exercício da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT. 

 

19.1  Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável 

(is) técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da 
região da sede da empresa. 

19.2 Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 
licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) 
detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução 
de serviços compatíveis com o objeto da licitação ou outro documento similar. 

 

20.1  O valor global estimado da obra é de R$ 1.631.646,17 (Um Milhão, Seiscentos e 
Trinta e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Dezessete Centavos); com 
recurso da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT. 

 

 
 

21.1 O valor estimado para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. “CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ORÇAMENTO 
ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIO, EDITAL E MINUTA DE 
CONTRATO EM ANEXO”, foi obtido através de proposta cadastrada na Planilha orçamentaria, 
devidamente aprovada pelo departamento de Engenharia do município e através da média 
de preço. Segue em  anexo planilha de valores. 

21. ORÇAMENTO 
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22. CONDIÇÃO PAGAMENTO 
 

22.1 Os pagamentos serão efetuados conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de 
acordo com o Relatório de Medição. 

22.2 Será de responsabilidade da fiscalização municipal encaminhar Boletim de 
Medição para Secretária de Finanças para realizar seus procedimentos e posterior liberação 
efetiva dos valores solicitados, em conformidade ao Relatório de Vistoria enviado. 

22.3 Deve ser protocolada junto ao pedido de medição de todas as etapas da obra a 
lista de funcionários vinculados à obra. 

22.4 A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade 
fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a 
Fazenda Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês 
de sua competência. 

 
 

São Félix do Araguaia – MT, 20 de abril de 2022. 
 

 
 

FRANCISCO BARBOSA DA SILVA. 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Portaria nº 1.070/2021. 
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ANEXO II 
   PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 037/2022. 

TOMADA DE PREÇO N°. 004/2022. 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
 
 
 
A empresa                , CNPJ                                                      , sediada XXXXXXXXXXXX  ,  por  
intermédio  de  seu  representante  legal,  infra- assinado, DECLARA expressamente que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em atendimento ao Art. 30, 
inciso III da Lei n°. 8.666/93. 
 
 
 
 

                     de                       de            . 
 
 
 
 

(Assinatura do responsável) 
 
 
 

Nome:   
 

N.º do CPF:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS:  DEVERÁ SER APRESENTADA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA DOS 
ENVELOPES. 
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ANEXO III 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 037/2022 
TOMADA DE PREÇO N° 004/2022. 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº. 123/2006) 
 
 
Eu,                       , R.G. nº.                                              , CPF nº. representante da             

empresa 

                                       ,  CNPJ  nº.                                                    ,  e  eu, 
 
                                  ,    R.G.    nº.                                                               ,    CPF    nº. 

 
   CRC nº.                      , contador da empresa citada anteriormente, 

declaramos, sob as penas da lei, que: 

 
(   )   solicitamos   que   à   empresa                                                                  ,   na   

condição   de microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua participação na Tomada 

de Preço n°. 004/2022, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações; 

 

(     )  NÃO  solicitamos  que  à  empresa                                                            ,  quando  

da  sua participação na Tomada de Preço nº. 004/2022, seja dado o tratamento diferenciado 

concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas 

alterações. 
 

                ,            de                                                   de         .  
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do contador da empresa) 
 
 
OBS:  DEVERÁ  SER  APRESENTADA,  NO  ATO  DO  CREDENCIAMENTO,   FORA  DOS 
ENVELOPES.
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ANEXO IV 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.  
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022. 
 
 
 
  A Empresa.................., declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posterior. 
 
Local de Data 
 
 

 
(a) ____________________________________________ 

NOME 
Nº DO CNPJ 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ____/2022 FIRMADO COM 
_____________________ PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE ..................... NO MUNICÍPIO. 

 
O Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
com sede administrativa à ..............., n.º ...., Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o 
n.º ........................., representada neste ato pela sua Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, 
brasileira, .................  residente e domiciliada à ..............., nº......., nesta cidade de São Félix do 
Araguaia – MT, portador da Cédula de Identidade n.º ..................– SSP/SC e CPF n.º ........................, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e a firma __________________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o 
n.º __.___.___/____-__, e Inscrição Estadual sob n.º _________, estabelecida a Rua _____, ___, Bairro 
______, representada neste ato por seu Diretor ___________________, brasileiro, ______, _____, 
portador do RG n.º ___________________ e do CPF n.º ___.___.___-__, residente à Rua ______, n.º 
___, em ______, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos 
termos do Edital de Tomada de Preço n.º XXX/2022, mediante as Cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 – Este contrato tem por OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E 

AVENIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO 

ARAGUAIA – MT. “CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 

UNITÁRIO, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO EM ANEXO. 

       
      1.2 - O objeto em comento será executado no Município de São Félix do Araguaia – MT. 

 
 
                        CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do 
artigo 6º, VIII, “a” da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 – Para a execução total da obra fica contratado o preço global de R$ ____________ 

(______________________________________) proposto pela CONTRATADA. 
3.2 – O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio 

financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na composição de preços dos valores básicos de cada 
item. 
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3.3 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro, 
depois da realização das medições e relatório no livro diário que serão elaboradas conforme a execução 
da obra, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês, ou de cada quinzena, ou ainda de 
acordo com a sistemática exigida pelo órgão repassador dos recursos, no caso de convênio. 

3.3.1 – As medições da obra executada serão procedidas por engenheiro civil designado 
como fiscal pela CONTRATANTE. 

3.4 – A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da 
Obra será elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor designado pela Administração Municipal 
para tal finalidade quando concluída toda a obra. 

3.5 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada 
parcela não ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização 
monetária diária de 0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento, 
limitada a 10%. 

3.6 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com 
a disponibilidade dos recursos financeiros. 

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

3.8 – Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada 
estritamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. 

3.9 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá 
sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos; 

a) execução defeituosa da obra; 
b) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DA 

OBRA 
 
4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇOS" para execução da obra, promovendo, então, 
sua entrega em perfeitas condições de imediato uso. 

4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão 
demonstradas no Cronograma Físico da obra.  

4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que 
paralisem ou restrinjam o normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da 
CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE. 

4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 
parciais serão encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do 
prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os 
casos com justificação circunstanciada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

5.1. A despesa decorrente do objeto a ser licitado, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária 2022: 
 

Órgão: 04 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Iluminação Pública; 
Projeto Atividade: 1128 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública; 
Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; 
Cod. Reduzido: 180 e 181; 
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Órgão: 04 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Iluminação Pública; 
Projeto Atividade: 1128 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública; 
Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Cod. Reduzido: 178 e 179; 
 
Órgão: 04 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Iluminação Pública; 
Projeto Atividade: 1128 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública; 
Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
Cod. Reduzido: 174 e 175; 

 
        5.2. A(s) despesa(s) que seguir(em) no(s) exercício(s) subsequente (s) correrá(ao) à conta de 
Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em) consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se 
processarão por meio de simples procedimento administrativo. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
6.1 – A CONTRATADA recolhe neste ato a caução de garantia de 

R$_______(______________) correspondente a 1% (um por cento) do valor proposto para a execução 
da obra; 

6.1.1 – A caução prevista no item 6.1 foi prestada na modalidade de ................, nos 
termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93: 

6.2 – A caução de garantia prevista no item 6.1 será liberada ou restituída depois da 
conclusão e aceitação definitiva da obra objeto da presente licitação e da lavratura do Termo de Entrega 
e Recebimento Definitivo da mesma. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a 

execução do projeto básico e do memorial descritivo estejam prontos e a obra seja entregue inteiramente 
concluída e acabada, em perfeitas condições de uso; 

b) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, 
inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 

c) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário 
licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como 
de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE; 

d) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessária 
à execução da obra. 

e) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de 
primeira qualidade. 

f) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços 
executados. 

g) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações 
previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias 
dos documentos de quitação. 
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h) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de 
serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa 
responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA". 

i) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições. 

j) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da 
mesma; 

k) providenciar o registro da obra junto ao CREA/MT e entregar à CONTRATANTE a 
respectiva ART. 

l) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na obra, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de 
Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável 
da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão-de-obra. 

n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da 
obra já executada. 

 
7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 

obrigações da CONTRATADA. 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei e do 

presente contrato. 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais deste instrumento. 
e) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável e pelo 

servidor ____________, designado como Fiscal do Contrato. 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente 

instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do 
contrato. 

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas 
por Engenheiro responsável pela fiscalização. 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato. 

i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua 
conclusão e entrega final. 

j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada 
parcela. 

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 
da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 

MULTAS 
 
8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
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a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 

8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
 
8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 

sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 
estabelecidas. 

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega 

da obra. 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 

das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 

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

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por prazo não superior a dois anos. 

e) 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. 

f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 
8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco 

dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 
8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 

cumulativamente. 
8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos 

pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por 
ocasião do último pagamento. 

8.7 – 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 NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, 

independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do 

recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem 
justificativa aceita pela CONTRATANTE. 

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente 
contrato, no todo ou em parte. 

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais 
previstos no Cronograma Físico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE. 

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a 
defeitos ou imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos 
materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados. 
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e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações 
previstas neste contrato ou dele decorrente; 

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, 
de 21/06/93. 

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

9.3 – A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações 
estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências: 

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração. 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 
da Lei nº 8.666/93. 

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos. 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

9.4.. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 
78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Edital de 

Tomada de Preços nº XXX/2022 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E 
AOS CASOS OMISSOS 

 
11.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em 

especial aos seus casos omissos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
 
13.1 – A fiscalização da execução da obra será exercida pelo servidor, designado Fiscal 

do Contrato e por engenheiro civil credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, 
assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao 
seu exclusivo juízo. 

13.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 
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13.3 – Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não 
sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

13.4 – A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, 
contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à fiscalização, bem como a remover quaisquer 
materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução 
da obra. 

13.5 – Da(s) decisão(ões) da fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA 
 
14.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela 

CONTRATANTE, será recebida, por uma Comissão de Vistoria ou pelo servidor especialmente designado 
como Fiscal do Contrato, que lavrará o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de cinco dias 
da comunicação feita pela CONTRATADA. 

14.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os 
serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado 
TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, 
depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra. 

14.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que 
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual. 

14.3 – O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido 
após a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade 
Social e do CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente à obra contratada. 

14.3.1 – O prazo máximo para apresentação das Certidões será de quinze dias da data 
da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, decorrido o qual a CONTRATANTE emitirá o 
TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Em caso da não apresentação, será 
imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato. 

14.4 – Após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, do cumprimento de 
todas as obrigações estabelecidas no contrato por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, e após o 
atendimento ao disposto nesta cláusula, lavrar-se-á o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS no prazo de cinco dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item. 

14.5 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do 
recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica 
devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos 
executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro. 

14.6 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DEFINITIVO e de ENCERRAMENTO 
DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do 
contrato e da legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações 

se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 
15.2 – A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do objeto contratado com 

prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a 
CONTRATANTE pelas obras, serviços ou instalações executados pela subempreiteira e, ainda, pelas 
consequências dos fatos e atos a ela imputáveis. 
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15.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos 
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

15.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da 
Lei acima referida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de São Felix do Araguaia – MT, com 

recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
16.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, 

mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos 
os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
São Felix do Araguaia – MT,    de                de          . 
 
...................... 
Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 
 
Sócio Diretor (proprietário) 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:_________________________________ Assinatura:_______________________________ 
Nome:       Nome: 
RG n.º       RG n.º 
CPF n.º        CPF n.º 
 
A presente Minuta de Contrato foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração 
conforme parecer apensado ao processo. 
Em ... de .................... de 20... 
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

 
 
 
 

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
 
    
 
 Em atendimento ao previsto no edital da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, a empresa.........., DECLARA, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame. 
 
 
 

 
Local e Data 

 
 
 

(a) ____________________________________________ 
NOME 

Nº DO CNPJ: 
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ANEXO VII 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

 
Declaração de cumprimento à CF, Art. 7°, XXXIII 

(Declaração de que não empregam menores) 
 
 
A 
Comissão permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT. 
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004/2022.  
 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
   A empresa .................................,  por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) .........., Inscrito no CPF sob nº ........ e portador da Cédula de Identidade RG .................DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nem emprega menores a partir de 
quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
Local e data 
 
 

 
(a) ____________________________________________ 

NOME 
Nº DO CNPJ: 
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ANEXO VIII 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 
 
 
A Empresa..................., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Tomada de Preço nº 004/2022, da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de 
Mato Grosso, DECLARA, que não possui em seu quadro de sócios, Servidores Públicos Municipais, lotados 
no Município de São Félix do Araguaia (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93). 

 
 

Local e Data 
 
 
 

(a) ____________________________________________ 
NOME 

Nº DO CNPJ: 
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ANEXO IX 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
 
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022 
 
 
 

Indicamos o(a) Sr.(a) ................., Inscrito no CPF sob nº ............ e portador da 
Cédula de Identidade RG .............., como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 
rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar preços/lances, prestar 
todos os esclarecimentos sobre a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 
 

 
Local e Data 

 
 
 

(a) ____________________________________________ 
NOME 

Nº DO CNPJ: 
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ANEXO X 
 

MODELO PROPOSTA DA LICITANTE 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SIGLA DO ÓRGÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022  
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
 
_ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ (endereço completo) ___, telefone (xx) xxxx-
xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução 
dos serviços nele referidos, no valor de R$...(...).  
  
Outrossim, declara que:  
  
a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, 
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita 
execução de toda a obra;  
b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da 
data final prevista para sua entrega;  
c) que os serviços serão executados no prazo de ------------- (-----------) dias, a contar da emissão da 
ordem de serviço.  
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas 
as condições do Edital.  
  
___ (localidade) ___, em ___ de ___ de _____ . 
 
___ (assinatura) ___ 
___ (nome por extenso) __ 
___ (cargo) ___  
 
 
 
 
 
 
Obs.: A carta proposta inicial........ 
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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 037/2022. 
TOMADA DE PREÇO N°. 004/2022. 

 
A Presente Licitação tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. “CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIO, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO EM ANEXO. 
  
As empresas deverão enviar o Termo de Retirada do Edital, conforme modelo abaixo, ao seguinte 
endereço eletrônico ou se preferir retirar pessoalmente junto ao Setor de Licitações: 
pregaosfa@outlook.com. 
       
O não envio deste termo, por parte das empresas, desobriga a Comissão de Licitação de 
comunicar-lhe eventuais alterações, esclarecimentos ou quaisquer informações relacionadas ao 
presente procedimento licitatórias. 

 
 
 

DADOS DA EMPRESA: 
 
Nome empresarial:    

 
CNPJ:    

 
e-mail:    

 
Endereço:    

 
Cidade:    

 
CEP:    

 
Tel.:    

 
Fax:    

 
Data de retirada do Edital:    

 
Nome do responsável:    

 
R.G. do responsável:    

 
 
 
 

Assinatura  
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PROJETOS E PLANILHAS. 


