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CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 RECIBO DE 

RETIRADA DE EDITAL 

 
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras  de IMPLANTAÇÃO DE REDE E 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO conforme consta na proposta do 
SICONV nº 031989/2015 do convênio nº 0073/2015, conforme planilha orçamentária 
e cronograma físico financeiro, conforme anexos deste Edital. 
 

DADOS DA EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CIDADE: ESTADO: CEP: 
TELEFONE: E-MAIL: 

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI CÓPIA DO EDITAL E ANEXO 
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA  Nº 001/2017 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL: 
NOME: 
CPF: RG: 
ENDEREÇO COMPLETO: RUA: 
CIDADE: ESTADO: 
CEP: 
TELEFONE: E-MAIL: 

 
Local:  ,  , de  de 2017 

 
 

Assinatura do Responsável 
 
 

Senhor Licitante, 

 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Gaúcha do Norte-MT e 

essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o Recibo de Entrega do Edital e 
remeter devidamente preenchido, assinado e escaneado ao Departamento de 
Licitações e Contratos por meio do e-mail: licitacaogauchadonorte@hotmail.com 

A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 
 

Comissão Permanente de     Licitações 

mailto:licitacaogauchadonorte@hotmail.com
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EDITAL  DE CONCORRÊNCIA 

 
 

 

    O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE MT, torna público que se acha aberta o 

Procedimentos Licitatório nº086/2017 do Edital de CONCORRÊNCIA n.º 001/2017, cujo 

procedimento licitatório reger-se-á nos termos da Lei nº 8.666/1993, com suas alterações, e demais 

normas aplicáveis à espécie, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,  pelo tipo de 

licitação de Menor Preço. Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

COMERCIAL” serão considerados entregues quando protocolizados na Sala da Comissão Julgadora 

de Licitações, situada na Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro, Gaúcha do Norte - MT, 

impreterivelmente no dia 08/12/2017, e a abertura dos mesmos dar-se-á às 08h00 horas do 

mesmo dia e endereço. 

1 -  DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa para execução de obras de IMPLANTAÇÃO DE REDE E SISTEMA DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, conforme consta na proposta do SICONV nº 031989/2015 

do convênio nº 0073/2015, consoante planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 

conforme anexos deste Edital. 

1.2 - Para melhor caracterização dos serviços desta licitação compõem este Edital os documentos 

abaixo que, juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, farão parte integrante 

do Contrato a ser celebrado com a mesma: 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2017 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N°. 001/2017 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

TIPO DE OBJETO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

REGÊNCIA: PELAS NORMAS CONTIDAS NESTE EDITAL E PELA LEI N°. 8.666/93 COM SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 08/12/2017, às 08h00.  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitacaogauchadonorte@gmail.com  

ENDEREÇO: RUA PARÁ ESQUINA COM RUA BRASÍLIA, Nº 229- CENTRO-GAÚCHA DO 

NORTE-MT. 

mailto:licitacaogauchadonorte@gmail.com
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1.2.1  - Anexo 1   -  Modelo de Carta de Credenciamento (com firma reconhecida);  

1.2.2  -     Anexo 2   - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

1.2.3  -  Anexo 3   -  Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério 

do Trabalho; 

1.2.4  -  Anexo 4   -  Modelo de Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à 

Saúde e Segurança do Trabalho; 

1.2.5  - Anexo 5   - Modelo de Declaração de Visita 

1.2.6  -  Anexo 6   - Modelo de Proposta Comercial; 

1.2.7  - Anexo 7   - Modelo de Contrato; 

1.2.8  -  Anexo 8   - Planilha de Orçamento e Cronograma Físico- Financeiro 

1.2.9  -  Anexo 9   - Especificações Técnicas do Projeto 

1.2.10    Anexo 10 -  Declaração de Inexistência de Parentesco;  

1.2.11  Anexo 11- Recibo de retirada de edital pela internet. 

2 -  DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - A execução dos projetos será feita sob regime de empreitada por preço global, conforme 

apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.     

3 -  DO VALOR BÁSICO 

3.1 - O valor médio orçado para a execução dos serviços, objeto desta Concorrência é de R$ 

2.200.000,00 – (dois milhões e duzentos mil reais), conforme orçamentos e quadro comparativos de 

preços, constantes do processo em referência. 

4 - DO PRAZO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

4.1 -   O prazo para execução será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos,  a contar 

da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços e nas condições estabelecidas nos Anexos desta 

Concorrência, podendo ser prorrogado, a critério do Ministério Público e nos termos do art. 57, 

inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e da legislação vigente.    

4.2 - Entender-se-á por concluído o objeto desta licitação a execução dos Projetos Básicos e 

Executivos Completos, no prazo e condições estabelecidas. 

4.3 - Executada cada fase do objeto, será dado aceite pelo agente fiscalizador do contrato designado 
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pelo Município, em até 5 (cinco) dias após a apresentação dos serviços. 

4.4 - Executado, o objeto será recebido provisoriamente pelo agente fiscalizador do contrato 

designado pelo Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 05 dias após a 

entrega dos serviços, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá em até 90 (noventa) dias após a 

entrega provisória da obra. 

4.5 - Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, o Município de Gaúcha do Norte, 

por meio do agente fiscalizador do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis, adotará as 

seguintes providências: 

   a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição/correção; 

   b) na hipótese de substituição ou correção, a licitante vencedora deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do agente fiscalizador do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

da notificação por escrito, sem que isso signifique novação contratual, mantido o preço inicialmente 

contratado; 

   c) se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar sua 

complementação. 

5 -  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Somente serão admitidas a participar desta Concorrência, na qualidade de licitantes, as 

empresas que comprovem possuir os requisitos exigidos nesta Concorrência, por meio da 

apresentação da documentação previstos no item 7 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO;  

5.2 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do serviço: 

a) as empresas que estejam em processo de liquidação, falência ou concordata, nos termos da Lei nº 

11.101/2005; 

b) as empresas impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública e 

quaisquer dos seus Órgãos Descentralizados, nos termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 

n.8.666/1993; 

c) as empresas que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos artigo 10 da Lei nº 

9.605/1998;  

d) a empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa. 

e) as pessoas físicas ou jurídicas relacionadas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 
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f) as empresas apenadas por improbidade, consoante o art. 9º, incisos I, II e III da Lei nº 8.429/1992.  

g) empresas reunidas na forma de consórcio, que não atendam às exigências e/ou aos requisitos 

prescritos no art. 33, incisos I; II; III; IV e V da Lei nº 8.666/1993 nos arts.  278 e 279 da Lei nº 

6.404/1976. 

6 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1 -  A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo, os 

envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta Comercial" lacrados, rubricados e indevassáveis, 

de números "1" e "2", mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica 

da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento ao Ministério Público, além dos 

seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA n.º  001 / 2017 

PROCESSO N.º 086/2017  - NOME COMPLETO DA EMPRESA 

 

ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA COMERCIAL  

CONCORRÊNCIA n.º  001 / 2017 

PROCESSO N.º 086/2017-NOME COMPLETO DA EMPRESA 

6.2 - Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou qualquer 

meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão apresentar rasuras 

ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 1 (uma)  via. 

6.3 - Os documentos, quando não apresentados no original, poderão ser autenticados por Cartório 

competente, por funcionário da Unidade que realiza a licitação, à vista da documentação original  em 

órgão da imprensa oficial. 

6.4 - O Envelope nº 1 deverá ser composto de 1 (um) único Caderno, contendo os "Documentos de 

Habilitação", relacionados no item 7 desta Concorrência. 

6.5 - O Envelope nº 2, contendo a "Proposta Comercial", carimbada e assinada pelo representante 

legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser composto de 1 (um) 

único Caderno, juntamente com todos os  documentos relacionados no item 8 desta Concorrência. 

6.6 - A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, o 
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disposto no Edital. 

6.7 - Todas as declarações, a proposta comercial e quaisquer documentos que importem assunção 

de responsabilidade da licitante, deverão ser assinados pelo representante legal da empresa, em 

conformidade com as condições de representação ativa ou passiva prevista em seu estatuto ou 

contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar devidamente identificado(s), ou por 

procurador, desde que juntada a respectiva procuração, por instrumento público ou particular em 

vigor.       

6.8 - Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na cotação dos preços ou 

nas demais condições ofertadas, bem como na documentação apresentada. 

6.9 - Não serão aceitos protocolos de tipo algum e não serão atendidos pedidos de juntada 

posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos respectivos envelopes, salvo a 

Credencial (Anexo -1) e os documentos que a ela se refiram, os quais ambos serão juntados ao 

processo.      

7 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº "1" 

7.1 – Deverá conter os documentos a seguir, apresentados em uma única via, no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da comissão de 

licitação, e poderão ter seus originais exigidos pela Comissão julgadora para confronto com as cópias 

oferecidas, sendo  facultado a esta diligenciar para constatação da autenticidade de cada atestado ou 

documento.  

7.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

   a) Cédula de Identidade do representante legal signatário dos documentos, declarações 

e Proposta Comercial e, quando procurador, também cópia da procuração, quando pública ou o seu 

original com firma reconhecida, quando particular. 

   b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

   c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades simples/empresárias. 

   d) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

   e) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “c” deste item. 

   f) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, tratando-se de sociedades civis. 
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   g) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e, quando a atividade assim o determinar, ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente. 

7.2.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

   a) original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de 

seu prazo de validade, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

   b) Atestado(s) ou certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente 

registrado(s) no órgão competente CREA, no(s) qual(ais)se indique(m) a execução de objeto 

completo, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este 

conselho, que comprovem a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, ou ainda para empresas privadas, por execução de serviços compatíveis 

com o objeto da licitação, devidamente registrados no CREA, descritos e especificados. 

   c) Relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará pela execução dos 

serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros e de 

que faz parte do quadro permanente da empresa licitante, na data fixada para a apresentação das 

propostas. Tal comprovação de vínculo profissional deverá ser feita, conforme o caso, por meio de 

juntada de:   

   c.1) cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro; 

ou  

   c.2) vínculo societário com a empresa (Contrato Social e a sua última alteração); ou 

   c.3) Ficha de Registro de Empregados ou do livro correspondente devidamente 

registrado no Ministério do Trabalho; ou  

   c.4) Instrumento de Contrato de Trabalho  ou de Prestação de Serviços; 

   c.5) será ainda admitida a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

   d) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico – CAT, emitidas 

pelo CREA e em nome do responsável técnico da equipe citada no subitem “c”, de forma a comprovar 

a supervisão em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação e que façam explícita 

referência à execução do objeto licitado completo. 

 d.1) Entendem–se por serviços compatíveis com o objeto da licitação, como sendo: 
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 Obras de saneamento (redes de esgoto, redes de água e /ou drenagem pluvial; 
abastecimento de água; manutenção dos sistemas de esgotos; coleta, remoção e destinação 
final do lixo; drenagem de águas pluviais; controle de insetos e roedores; saneamento dos 
alimentos; controle da poluição ambiental e saneamento aplicado ao planejamento 
territorial.); 

  Execução de Reator Anaeróbios  e de quaisquer obras referentes às obras de 
saneamento supracitadas; 

   e) Declaração de Visita ao local do empreendimento, conforme Modelo do Anexo 5. 

7.2.3 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

   a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo cartório ou órgão responsável da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida pelo cartório ou órgão responsável do domicílio da pessoa física. 

   a.1) As empresas com sede em outras Unidades da federação deverão apresentar 

certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Origem, indicando os respectivos cartórios 

distribuidores. 

   b)  Balanço Patrimonial e demonstrações da conta de resultados do último 

exercício social exigível, devidamente publicado na Imprensa Oficial, quando se tratar de Sociedade 

por Ações. As demais deverão apresentá-los na forma da lei, por meio de cópia reprográfica extraída 

do Livro Diário, contemplando, inclusive, os termos de Abertura e Encerramento, devidamente 

registrado no órgão competente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

   b.1) Se a licitante tiver sido constituída a menos de 1 (um) ano, a documentação 

referida deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.  

   c) Demonstrativos dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do Balanço 

supra referido, sendo que a demonstração dos índices deverá ser efetuada mediante a elaboração, 

pela Licitante de documento contendo as fórmulas abaixo indicadas, a declaração formal de que os 

valores respectivos inseridos nas fórmulas foram extraídos do Balanço patrimonial apresentado, os 

quocientes respectivos apurados, bem como a(s) assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) da 

empresa e de seu contador, devidamente identificados, em papel timbrado da empresa.           

   c.1) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou maior que 1,50 (um vírgula cinquenta), 

obtido da seguinte fórmula: 

AC 
ILC =     -------- 
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PC 

 

   c.2) Índice de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a 1,0: 

 

AC + RLP 

ILG =     --------------- 

PC + ELP 

 

 

   c.2) Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou menor a 0,50:  

 

PC + ELP + DD 
GEG =  ---------------------- 

AT 

    Onde: 

        AC  =  Ativo Circulante 

        PC =  Passivo Circulante  

        RLP  =  Realizável a Longo Prazo  

        ELP  = Exigível a Longo Prazo  

        DD = Duplicatas Descontáveis  

        AT  = Ativo Total  

 

7.2.4 - REGULARIDADE FISCAL: 

   a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

   b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 

houver, da sede ou domicílio do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame. 

   c) Certidão de Regularidade junto às Fazendas Estadual e municipal, da sede ou 

domicílio da Licitante;  
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   d) Certidão Negativa de Débito “CND” de contribuições previdenciárias (ou positiva de 

Débitos, com efeito de Negativa “CPD-EN”), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”). 

   e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, ou Certidão que tenha os mesmos efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 – 

Código Tributário nacional.  

7.2.4.1 -Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará, como válidas, as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data da 

apresentação das propostas. 

7.2.4.2 -A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita mediante a apresentação das Certidões 

Negativas mencionadas nas alíneas anteriores ou Positivas com Efeito de negativa ou, ainda, Certidão 

Positiva, cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por 

decisão judicial, devendo esta situação ser comprovada por Certidão de Objeto e Pé da respectiva 

ação judicial. 

7.2.5 - OUTROS DOCUMENTOS  

   a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,  nos 

termos da legislação vigente, conforme modelo – Anexo 2. 

   b) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

conforme modelo (Anexo 3), de acordo com o Decreto nº 42.911/1998.  

   c) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que a empresa licitante cumpre as normas relativas à saúde e segurança no 

trabalho dos seus funcionários, conforme modelo – Anexo 4. 

   d) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de Visita ao local, objeto desta licitação, conforme modelo (Anexo 5) 

   e) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, acerca da inexistência de impedimento (grau de parentesco), de acordo com 

modelo (Anexo 9). 

8 - DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 2 

8.1- O Envelope nº 2, referente à "Proposta Comercial", deverá conter proposta, em única via, 

elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras ou 
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emendas, numerada sequencialmente e rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada na 

última folha pelo representante legal da licitante. 

8.1.1 - A “Proposta Comercial” deverá ser redigida conforme modelo apresentado no Anexo 6 deste 

Edital, em papel timbrado da licitante, contendo nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual e 

municipal do licitante, se houver, prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias), com preços 

em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação. 

8.1.1.1 - Os preços ofertados na Proposta Comercial da licitante deverão conter, além do lucro, todas 

e quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, cópias, CDs, 

seguro, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, inclusive alvarás, 

ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e 

feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer outras que ocorram, direta 

ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto desta licitação. 

8.1.2 - Plano de execução do objeto licitado, tendo como base o Cronograma Físico-Financeiro, 

conforme subitem 9.4, contendo o Cronograma Físico-Financeiro proposto pela licitante, com 

distribuição mensal dos valores constantes da Proposta Comercial, os quais servirão de parâmetro 

para pagamentos.   

8.1.3 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisório ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos. 

8.2 - Toda a documentação deverá ser apresentada sem quaisquer rasuras, emendas, borrões ou 

ressalvas. 

9 -  REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. 

9.1 - A contratação será efetivada segundo o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, em 

relação a cada item, constante da Proposta Comercial apresentada pela licitante.  

9.2 -  O valor orçado para a execução do objeto desta Concorrência é de R$ 2.200.000,00 (dois 

milhões e duzentos mil reais). 

9.3 - O pagamento será efetuado por valor global dos serviços executados, conforme aferido pela 

fiscalização e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante vencedora 

em sua proposta comercial. 

9.4 - Os pagamentos realizar-se-ão conforme as medições irem sendo realizadas e posteriormente 

aprovadas pelo engenheiro responsável do município, podendo ser alterado de acordo com o plano 

de trabalho a ser apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial, nos termos do 

subitem 8.1.2 deste Edital. 
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9.5 - O pagamento será realizado, com base nas Etapas (fases) efetivamente executadas e 

aprovadas, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado pela licitante vencedora, no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, por meio do agente 

fiscalizador do contrato, em conformidade com a fase aprovada, desde que acompanhada de 

comprovação do recolhimento de encargos referentes ao serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN) e se 

processará mediante crédito em conta-corrente no Banco do Brasil S.A., nos termos da legislação 

vigente.  

9.5.1 - No caso do ISSQN, este deverá ser: 

   a) destacado na nota fiscal e fatura, com indicação do valor a ser retido e a legislação 

municipal vigente que regulamenta referida tributação; 

9.6 - O município de Gaúcha do Norte-MT, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto 

legal, terá prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal e Fatura, para proceder 

ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), ao Centro de 

Finanças e Contabilidade. 

9.6.1 - No caso de devolução da Nota Fiscal e Fatura, por sua inexatidão, falta de apresentação das 

guias de INSS, FGTS e ISSQN, quando for o caso, ou na dependência de apresentação de carta 

corretiva, quando a legislação admitir, o prazo fixado no subitem 9.5 será contado a partir da entrega 

da referida correção. 

9.7 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os documentos exigidos 

com a apresentação da nota fiscal e fatura ou recibo equivalente foram encaminhados pela licitante 

vencedora, antes de encaminhá-los ao Centro de Finanças e Contabilidade para processamento. 

9.8 - A liberação do primeiro pagamento também está condicionada à apresentação do 

comprovante de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente recolhida, no CREA/MT. 

9.9 - A não apresentação dessas comprovações (recolhimento de impostos e taxas elencadas nos 

subitens 9.5 a 9.8) assegura ao Ministério Público o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os 

pagamentos seguintes, até que se dê a regularização.  

9.10 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, incidirá correção monetária nos 

termos do artigo 404 do Código Civil, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.   

9.11 - Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

CONTRATADA no CADIN, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.  

 10 - REAJUSTES DE PREÇOS 

10.1 -  Os preços serão irreajustáveis.   
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10.1.1 -Só será admitido o reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados 

os termos desta Concorrência e da Lei de licitações, de modo que o contrato venha a atingir a 

vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da 

Contratada, hipótese em que não haverá reajuste 

10.1.2 - Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da 

apresentação da proposta. 

11 - ABERTURA DOS ENVELOPES 

11.1 -  Em Ato Público, a Comissão Julgadora de Licitações procederá à abertura do Envelope nº 1 - 

Documentos de Habilitação, cuja documentação será examinada e rubricada pelos seus membros e 

pelos representantes credenciados das empresas que estiverem participando desta licitação. 

11.1.1 - O representante da licitante deverá apresentar-se munido de cédula de identidade e Carta 

Credencial, conforme modelo Anexo 1, com firma reconhecida e em separado dos respectivos 

Envelopes, diretamente à Comissão Julgadora de Licitações, indicando seu preposto para representá-

la em todas as fases da licitação, sendo que: 

  a) A indicação de pessoa credenciada para representar a licitante e praticar todo e 

qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive, e, especialmente, desistir 

do direito de recurso, será feita por Sócio, Diretor ou Procurador da empresa, devidamente 

comprovado. 

 

   b) A comprovação da qualidade de Diretor, nomeado ou contratado, deverá ser feita 

por meio de documento hábil, consignando poderes para assinar em nome da empresa e, quando 

Procurador, a comprovação dar-se-á por meio de instrumento público, com iguais poderes.  

   c) Quando a representação for feita diretamente por titular, diretor ou sócio da 

empresa, este deverá apresentar-se com documento que comprove sua capacidade de representá-la. 

   d) Cada credenciado poderá representar apenas 1 (uma) licitante.  

11.1.2 -  A Carta Credencial deverá ser anexada na parte EXTERNA do Envelope nº 1 – Documento de 

Habilitação ou apresentada à Comissão no ato da abertura dos trabalhos. 

11.1.3 - O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, bastando para tal, 

comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, apresentando novo representante, nos mesmos 

termos do subitem 11.1.1. 

11.2 - A Comissão Julgadora de Licitações examinará os documentos constantes do Envelope nº 1 - 

Documentos de Habilitação - comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública, se 

assim entender em condições de fazê-lo ou o resultado será dado a conhecer através de publicação 

D.O.E. 
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11.3 - As licitantes que deixarem de atender às exigências do item 7 (Documentos de Habilitação - 

Envelope nº 1), deste Edital, serão consideradas inabilitadas para licitação, sendo-lhes devolvido 

lacrado o Envelope nº 2 - "Proposta Comercial". 

11.4 -  Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, 

através de seus respectivos representantes credenciados presentes,  procederá a Comissão Julgadora 

de Licitações ao exame dos elementos constantes do Envelope nº 2 - "Proposta Comercial". 

11.5 - O Envelope nº 2 - "Proposta Comercial", devidamente fechado e lacrado,  será rubricado 

pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelos representantes credenciados das 

licitantes presentes e, caso não se proceda a sua abertura na data de seu recebimento, ficarão sob a 

guarda da Comissão Julgadora de Licitações. 

11.6 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou inabilitação, e/ou 

decididos os recursos interpostos, o resultado será publicado no D.O.E., concomitantemente com 

designação de data e hora para abertura do Envelope nº 2 - "Proposta Comercial". 

11.7 - Abertos os Envelopes nº 2, serão lidos os valores dos preços totais propostos, podendo os 

documentos de seu conteúdo ser examinados por todos os representantes credenciados, que os 

rubricarão juntamente com a Comissão Julgadora de Licitações. 

11.8 - De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser 

assinada pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelos representantes credenciados 

da(s) licitante(s) presente(s). 

11.8.1 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante o Ato Público será, a juízo da Comissão 

Julgadora de Licitações, resolvidas na presença das licitantes, quando assim o entender, ou serão 

dadas a conhecer pela mesma forma que se deu o Edital. 

12 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1 - A Comissão Julgadora de Licitações do município de Gaúcha do Norte-MT procederá ao exame 

e julgamento das Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, qualificando vencedora a Proposta 

de menor preço global. 

12.2 - Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a proposta de menor 

preço, ou indicarem como referência preços de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, 

impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem 

computadas além do preço total proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além 

das previstas. 

12.3 - As propostas comerciais serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 



 

 

RUA PARÁ ESQUINA COM A RUA BRASÍLIA, Nº229 – CENTRO – CEP: 78.875-000 – GAÚCHA DO NORTE  
CNPJ: 01.614.539/0001-01 – E-mail: prefgnt@yahoo.com.br  - Fone: 3582-1135 

 

apresentadas que conduziram ao valor total dos serviços orçados, procedendo-se à(s) correção(ões) 

correspondente(s) nos casos de eventuais erros encontrados. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor final da Proposta. Mesmo procedimento poderá, conforme o 

caso, ser adotado com relação ao cronograma financeiro, visando à sua adequação ao cronograma 

físico proposto pela licitante.  

12.4 - A Comissão Julgadora de Licitações poderá solicitar às licitantes quaisquer esclarecimentos 

que julgar necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses da 

Administração. 

12.5 - Serão desclassificadas as propostas: 

   a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem 

preços unitários zerados ou irrisórios para qualquer item, bem como aquelas que não contiverem 

elementos técnicos suficientes para sua apreciação. 

   b) Com valor total superior ao orçado pelo município de Gaúcha do Norte-MT ou com 

preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato. 

12.5.1 - Considerar-se-ão manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

   a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pelo 

município de Gaúcha do Norte-MT, ou 

   b) do valor orçado pelo município de Gaúcha do Norte-MT. 

12.5.2 -Não serão aceitas propostas que apresentem preços sejam eles referentes aos unitários, 

etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

12.6 - A Comissão Julgadora de Licitações poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a 

realização de diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do 

procedimento licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta. 

12.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, ou de outras propostas, escoimadas do vício que lhe deu causa. 

12.8 - As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se o objeto deste Edital, à 

primeira classificada. 
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12.9 - Ocorrendo empate na classificação das "Propostas Comerciais", o desempate será feito por 

meio de sorteio, nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 8.666/93, na presença das licitantes, depois de 

observado o disposto no artigo 3º, § 2º da referida legislação, em ato previamente designado. 

12.10 - A Comissão Julgadora de Licitações encaminhará à consideração superior, para homologação 

de seu parecer o processo da licitação, composto de: aviso, edital, atas, pareceres técnicos e jurídicos, 

proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e demais documentos pertinentes. 

12.11 - Compete ao Prefeito do município de Gaúcha do Norte-MT a homologação e a adjudicação do 

procedimento licitatório, sendo-lhe ainda facultada a anulação ou revogação da licitação, sem que 

caiba a qualquer dos interessados o direito a qualquer reembolso ou indenização. 

12.12 -  As comunicações e decisões que forem adotadas serão publicadas no Diário Oficial do Estado 

– D.O.E. 

13 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

13.1 - Ocorrendo o empate entre as propostas, será dada preferência aos serviços prestados por 

empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País, conforme o art. 3º, § 2º, incisos I, II  e III, da Lei nº 

8.666/1993. 

13.2 - Persistindo o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os 

licitantes serão convocados (artigo 45, § 2º, c artigo 3º, § 2º da Lei º 8.666/1993 e suas alterações). 

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 - Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão Julgadora de 

Licitações, dirigindo o recurso ao Diretor-Geral do município de Gaúcha do Norte- MT, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da intimação por meio de publicidade, no D.O.E ou da lavratura da ata. 

14.2 - Excluída a hipótese de recurso que envolva habilitação ou inabilitação, bem como o 

julgamento da Proposta da licitante, os demais serão recebidos sem efeito suspensivo, ressalvada a 

faculdade a comissão Licitatória do município de Gaúcha do Norte-MT em conferi-lo, presentes as 

razões de interesse público. 

14.3 -  A interposição de recursos será comunicada às demais licitantes, que poderão impugná-los no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.4 -  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 

que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

14.5 -  O recurso terá que ser protocolado no horário comercial das 07h00 às 17h00 nos dias úteis, 

na sede do município de Gaúcha do Norte MT, situado na Rua Pará esquina com a rua Brasília nº229 - 
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centro. 

15 -  HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

15.1 - Decorrido o prazo legal, sem a interposição de recurso ou decididos àqueles interpostos, ou 

ainda, tendo todas as licitantes declinado de seu direito de interpor recurso contra o ato de 

julgamento das propostas e atendido o disposto no item 12.10 desta Concorrência, será homologado 

e adjudicado o objeto desta licitação, pelo município de Gaúcha do Norte -MT, à empresa classificada 

em primeiro lugar. 

15.2 - O ato de homologação e adjudicação será publicado no D.O E. 

16 - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

16.1 - Para a garantia do exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a 

licitante vencedora deverá depositar, junto ao município de Gaúcha do Norte-MT, até a assinatura do 

Contrato, a título de garantia contratual, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, podendo ser efetuada nas modalidades de Garantia preceituadas no parágrafo 1º 

do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações.  

16.2 - A garantia prestada será liberada ou restituída após a lavratura do termo de Encerramento 

das obrigações pactuadas, e, quando em dinheiro, atualizadas monetariamente, conforme dispõe o 

§ 4º, do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993. 

16.3 - O Município de Gaúcha do Norte-MT poderá descontar do valor da garantia contratual a 

importância que, a qualquer título, lhe for devida pela licitante vencedora. 

16.4 -  Na hipótese de Fiança Bancária, deverá nela constar expressa renúncia do Benefício de 

Ordem, nos termos do Código Civil vigente. 

17 -  ASSINATURA DO CONTRATO 

17.1 - A adjudicatária deverá, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da data da convocação 

publicada na Imprensa Oficial, comparecer na sede do Município de Gaúcha do Norte MT, localizada 

na Rua Pará esquina com a Rua Brasília nº229-centro Gaúcha do Norte MT, para assinar o contrato, 

cuja minuta constitui o Anexo 7. Nessa ocasião deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

   a) Cópia autenticada do estatuto/contrato social da empresa, bem como eventuais 

alterações que envolvam sua representação legal, desde que não tenham sido juntados na 

licitação. 

   b) Certidão Negativa de Débito (CND) de contribuições previdenciárias (ou Positiva de 

Débitos, com efeito de Negativa (CD-EM)), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
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Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão que tenha os mesmos efeitos desta, 

conforme art. 206 da Lei 5.172/1966 – Código tributário Nacional,  sob pena de a contratação não se 

concretizar, se vencidos os documentos juntados à licitação.  

   c) Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, 

outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor 

autorizado através do contrato social.  

   d) Correspondência, com indicação da conta-corrente da empresa no Banco do Brasil 

S/A, caso não tenha indicado em sua Proposta Comercial. 

   e) Cronograma Físico-Financeiro da execução do projeto revisado, no caso de ter 

havido, por solicitação, alteração do Cronograma apresentado em sua proposta, para a devida 

aprovação pelo Município de Gaúcha do Norte MT. 

   f) Correspondência indicando o preposto para representá-la durante a execução do 

contrato. 

 

   g) Comprovante do recolhimento ou apresentação da garantia, nos termos do item 16 

deste edital – Garantia de Execução Contratual;  

   i) O documento de que trata a alínea “a”, do subitem 7.2.2, com visto do CREA/MT, 

quando a sede da licitante vencedora pertencer a região fora da circunscrição da referida entidade.  

17.2 - A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento ou em 

entregar, na íntegra e no prazo estabelecido, os documentos dispostos no item 17.1, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, com 

suas alterações.  

17.2.1 -Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de registros em nome 

da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

estaduais do Estado de MT – CADIN , o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva 

celebração.  

17.3 - Nas hipótese  prevista no item 17.2 e 17.2.1, fica facultada à Administração a convocação dos 

licitantes remanescentes para fazê-lo, nas mesmas condições do primeiro classificado, nos termos do 

artigo 64, § 2º, da Lei nº 8.666/1993., 

17.4 - A contratação decorrente desta Concorrência estará sujeita a alterações, nas hipóteses 

previstas nos artigos 57, 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93. 
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17.5 - Até 5 (cinco) dias  após assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar a ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao objeto desta Concorrência, devidamente recolhida 

junto ao CREA, cujo cumprimento está condicionado o primeiro pagamento. 

OBS.: Os referidos documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada. 

18 - DAS PENALIDADES 

18.1 - Aplicam-se à presente licitação as sanções e demais disposições previstas na Lei nº 

8.666/1993, com suas alterações. 

18.2 - De acordo com o artigo 81 da Lei º 8.666/1993 e suas alterações a recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido no item 17.1 desta Concorrência, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a à multa de 80% (oitenta por cento) do valor total do respectivo ajuste. 

18.3 - As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter 

compensatório, e, portanto, não eximem a adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que vierem a acarretar. 

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

19.1 - A participação no procedimento licitatório implica aceitação integral da licitante de todas as 

condições determinadas por este Edital e seus Anexos, ressalvado o disposto no artigo 41, § 3º da Lei  

nº 8.666/1993, com suas alterações. 

19.2 - Constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos pela 

empresa licitante poderá ela sofrer quaisquer das sanções adiante transcritas: 

a) Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pelo Município de Gaúcha do 

Norte MT; 

b) Desclassificação, se a licitação se encontrar em fase de julgamento; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o pelo 

Município de Gaúcha do Norte MT; 

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

19.3 - A licitante poderá visitar o local diretamente. Qualquer esclarecimento através do telefone 

(066) 3582-1621 –Gaúcha do Norte MT – Sala da Licitação. 

19.4 - As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

anteriores ao da entrega dos envelopes, na sede do pelo Município de Gaúcha do Norte MT, durante o 

horário comercial, junto à Comissão Julgadora de Licitações: 

19.5 - Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pelo Município de 

Gaúcha do Norte MT. As respostas aos esclarecimentos serão enviadas à empresa solicitante, através 
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de Ofício,  para conhecimento das demais empresas, serão disponibilizadas no endereço eletrônico   

licitacaogauchadonorte@gmail.com. 

19.6 - Todos os documentos que importem assunção de responsabilidade da licitante, sob pena de 

inabilitação ou desclassificação, deverão ser assinados em conformidade com as condições de 

representação ativa ou passiva, prevista em seus estatutos ou contrato social, sendo que o(s) 

signatário(s) deverá(ão) estar(em) devidamente identificado(s). 

19.7 - Os autos do presente procedimento licitatório ficarão franqueados aos interessados para 

exame e obtenção de cópia dos elementos dele constantes, depois de abertos os envelopes de 

proposta, mediante simples requerimento. 

Gaúcha do Norte MT, 19 de outubro de 2017. 

 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacaogauchadonorte@gmail.com
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Construção de 01 (um) 

IMPLANTAÇÃO DE REDE E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO conforme 

constam na proposta do SICONV nº 031989/2015 do convênio nº 0073/2015 com a FUNASA, 

conforme planilha orçamentária, projetos arquitetônicos, memorial descritivo e cronograma físico 

financeiro. 

JUSTIFICATIVA: 

Gaúcha do Norte é um município de pequeno porte e em pleno desenvolvimento que necessita de 

uma maior infraestrutura para que possa atender suas demandas visando à melhora da qualidade de 

vida de seus munícipes almeja a implantação de uma rede e sistema de tratamento de esgoto 

sanitário no município onde em quase na totalidade dos domicílios urbanos usam fossas sépticas 

rudimentares e uma parte não usa de nenhum meio de saneamento lançando seus dejetos em vias 

abertas e/ou canais e cursos d’água. A construção de fossas sépticas se torna inviável em diversas 

localidades devido à proximidade com cursos d’água e lençóis freáticos. Fatos esses que ocasionam 

na poluição dos cursos d’água do município e do meio ambiente gerando doenças e afetando a 

qualidade de vida e dignidade da população, fazendo-se assim da necessidade da construção de um 

sistema de coleta, tratamento e destinação final do esgotamento sanitário. Destacamos o interesse da 

administração municipal na realização do presente objeto visando o controle de doenças e outros 

agravos ocasionados pela falta e inadequação das condições de saneamento básico na área urbana do 

município. 

Sem condições de arcar com a totalidade dos custos para a realização do presente pleito a Prefeitura 

Municipal de Gaúcha do Norte busca apoio e parceria junto à FUNASA- Fundação Nacional de Saúde e 

ao Governo Federal para a concretização deste projeto que já faz parte dos anseios de nossa 

população. 

 DO VALOR BÁSICO 

 O valor médio orçado para a execução dos serviços, objeto desta Concorrência é de R$ 2.200.000,00 

– (dois milhões e duzentos mil reais), conforme orçamentos e quadro comparativos de preços, 

constantes do processo em referência. 
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e por 

Engenheiro indicado pelo Poder Público Municipal poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais 

ampla fiscalização das obras, reservando-se o direito de rejeitá-las a seu critério, quando não forem 

consideradas satisfatórias, devendo a CONTRATADA refazê-las às suas expensas. 

A fiscalização, por parte da Prefeitura, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da 

CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou 

prepostos. 

 

DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E  PRAZOS:  

As medições serão feitas mensalmente por um Engenheiro indicado pelo Poder Público Municipal. 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias mediante a apresentação da Nota Fiscal 

devidamente extraída pela CONTRATADA, acompanhada da Planilha de Medição emitida pela 

CONTRATANTE, desde que entregues na Prefeitura em tempo hábil para seu processamento. 

Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA do comprovante de 

situação de regularidade junto ao INSS e FGTS e todos os documentos exigidos por lei. 

A efetuação da Medição Final, somente se dará após o termino total da obra e serviço, inclusive 

limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalização julgar necessários. 

Executado o contrato o seu objeto será recebido: 

a) Provisoriamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 

partes, que será procedido da elaboração da Medição Final. 

b) Definitivamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove o integral cumprimento 

do objeto, de acordo com os Termos contratuais. 
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Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 

vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

No ato de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários (banco, 

agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do Setor de 

Departamento Financeiro. 

Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

O prazo para execução será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos,  a contar da data da 

emissão da Ordem de Início dos Serviços e nas condições estabelecidas nos Anexos desta 

Concorrência, podendo ser prorrogado, a critério do Ministério Público e nos termos do art. 57, 

inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e da legislação vigente.    

4.2 - Entender-se-á por concluído o objeto desta licitação a execução dos Projetos Básicos e 

Executivos Completos, no prazo e condições estabelecidas. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS: 

Nos preços apresentados pela empresa licitante deverão estar inclusos todas as obrigações 

tributárias, trabalhistas, previdenciárias e securitárias, devidas, incidentes ou que venha incidir 

sobre a prestação dos serviços, sem inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros, 

bem como, quaisquer outras despesas relacionadas com os serviços propostos, comprometendo-se a 

proceder a execução dos serviços de acordo com o que for estabelecido no ato convocatório. 

 

DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO: 

Antes da apresentação de suas propostas, as licitantes deverão tomar conhecimento de todo serviço 

a ser executado, relacionado com o presente edital, providenciando a obtenção de todas as 

informações necessárias sobre as condições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento. As 

licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do serviço a ser executado, não as isentando de 
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responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento de serviços, arcando 

com os eventuais prejuízos consequentes. 

É imprescindível o conhecimento das empresas interessadas, no que diz respeito às efetivas 

necessidades de cada local de trabalho da CONTRATANTE. 

 

 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO – 1 

CARTA CREDENCIAL - "MODELO" 

 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro  

 Gaúcha do Norte - MT 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 

 

   A empresa ..............................................................,  localizada na .................................... ......., inscrita 

no C.N.P.J. sob N.º ............................. por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente CREDENCIAR o(a)  Senhor(a) (nacionalidade, estado civil, profissão) portador da cédula de 

identidade RG N.º......................... como seu representante, para todos os atos referentes à 

CONCORRÊNCIA n.º 001 / 2017 que tem por objeto Contratação de empresa para execução de 

obras  de IMPLANTAÇÃO DE REDE E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 

conforme consta na proposta do SICONV nº 031989/2015 do convênio nº 0073/2015 com a 

FUNASA, situado na Rua Pará esquina com a Rua Brasília, 229, Bairro centro, Município de Gaúcha do 

Norte MT, com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e 

especialmente para desistir da interposição de recurso. 

       Gaúcha do Norte MT, ...... de  ..................... de 2017. 

 

 (CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA, 

COM FIRMA RECONHECIDA) 

 

OBS:  Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a  empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver. 
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ANEXO - 2 

 

"MODELO" 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE  SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO 

EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro  

 Gaúcha do Norte - MT 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 

 

 

 

   Eu .................................... (nome completo), representante legal da empresa 

....................................................... (nome da pessoa jurídica), interessada em participar na CONCORRÊNCIA 

n.º 001/2017, do Município de Gaúcha do Norte MT, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de 

superveniência  de fato impeditivo à participação em licitações promovidas por Órgãos ou Entidades 

Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 

10 da Lei n.º 9.605/98 e Lei Estadual n.º 10.218, de 12 de fevereiro de 1999. 

       Gaúcha do Norte MT, ...... de  ..................... de 2017. 

      

(CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA) 

OBS:  Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver. 
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A N E X O  -  3 

"MODELO" 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro  

 Gaúcha do Norte - MT 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 

 

   Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa 

.............................................................. (nome da pessoa jurídica), interessada em participar na 

CONCORRÊNCIA n.º 001 / 2017, do Município de Gaúcha do Norte MT, DECLARO, sob as penas da 

lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei N.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a 

....................................... (nome da pessoa jurídica) .........................., encontra-se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

 

 

        Gaúcha do Norte MT, ...... de  ..................... de 2017 

      

     (CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA) 

 

 

OBS:  Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver.  
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ANEXO - 4 

"MODELO" 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À  

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro  

 Gaúcha do Norte - MT 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 

 

   Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa 

.............................................................. (nome da pessoa jurídica), interessada em participar na 

CONCORRÊNCIA n.º 001 / 2017, do Município de Gaúcha do Norte MT, DECLARO, sob as penas da 

lei, que a ....................................................... (nome da pessoa jurídica) cumpre a todas as normas relativas à 

saúde e  segurança do trabalho de seus funcionários. 

 

        Gaúcha do Norte MT, ...... de  ..................... de 2017 

      

     (CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA) 

 

 

OBS:  Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver.  
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ANEXO - 5 

"MODELO" 

DECLARAÇÃO DE VISITA  

 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro  

 Gaúcha do Norte - MT 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 

 

    Declaramos, para todos os fins, ter visitado o local onde serão executadas as 

obras e serviços, objeto desta Concorrência n.º 001 / 2017.  

    Declaramos, também, estar familiarizados com a natureza e vulto dos serviços 

técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento 

da execução do objeto. 

 

        Gaúcha do Norte MT, ...... de  ..................... de 2017 

      

     (CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA) 

 

OBS:  Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver.  
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ANEXO - 6 

"MODELO"   

PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

Rua Pará esquina com a Rua Brasília n.º 229, Centro  

 Gaúcha do Norte - MT 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 

 

OBJETO: O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação de empresa para execução de 

obras  de IMPLANTAÇÃO DE REDE E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 

conforme consta na proposta do SICONV nº 031989/2015 do convênio nº 0073/2015 com a 

FUNASA, conforme especificações constantes do Anexo 8 deste edital. 

Prezados Senhores, 

Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da Concorrência 

supramencionada e de seus anexos, tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações e 

estarmos familiarizados com o local que será objeto do projeto executivo a ser elaborado, propomos 

executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto da CONCORRÊNCIA n.º 001 / 2017, no 

prazo total (no máximo 540 dias) de ............. (............) corridos, pelo valor total de R$ ............... 

(...........................................).  

 

         A elaboração do projeto,  objeto do presente, e o preço total proposto, deverá obedecer o 

cronograma físico-financeiro e as tabelas de medição depois de aprovadas, totalizando o valor global 

conforme consta na planilha orçamentária que segue:  

(inseri os valores na planilha orçamentária) 

 

CONDIÇÕES GERAIS OBRIGATÓRIAS:  

1 - O preço fornecido, expresso em moeda corrente nacional “Real”, é da época da elaboração da 



 

 

RUA PARÁ ESQUINA COM A RUA BRASÍLIA, Nº229 – CENTRO – CEP: 78.875-000 – GAÚCHA DO NORTE  
CNPJ: 01.614.539/0001-01 – E-mail: prefgnt@yahoo.com.br  - Fone: 3582-1135 

 

proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 

2 -  No preço estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos e demais 

despesas de qualquer natureza. 

3 - Os preços ofertados nesta PROPOSTA contêm, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, 

tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, cópias, CDs,  seguro, encargos sociais e 

trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, inclusive alvarás, acréscimos decorrentes de 

trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e 

quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto 

desta licitação.  

4 -  Concordamos com os prazos de pagamento e demais condições estipuladas no edital.  

5 -  Indicamos abaixo nossos dados bancários, para fins de pagamento: 

  Banco do Brasil S.A 

  Agência n.º: ................... 

  C/Corrente n.º : ....................... Tipo:  (    ) 04 – Pessoa Jurídica 

              

5 -    Caso esta licitante se consagre vencedora, comprometemo-nos em abrir conta corrente em uma 

das agências do Banco do Brasil S.A. logo após a publicação da homologação e antes da assinatura do 

contrato, informando imediatamente os dados ao Município de Gaúcha do Norte MT. 

 

6 - Informamos que o Sr. ............................................, RG n.º..................................., 

CPF n.º...................................., ............. (cargo) ..........................,é representante legal da  empresa, nos Termos 

da Cláusula .....................do Contrato Social, podendo firmar contrato com esse Ministério Público do 

Estado de São Paulo (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). 

 

OU 

 

6 -  Informamos que o Sr. ............................................, RG n.º .................................., 

CPF n.º ................................., .............. (cargo) ....................., é procurador da empresa, tendo poderes para 

firmar contrato com esse Ministério Público, conforme instrumento de procuração datado de .........., 

com validade até........... 

7 - Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, comprometendo-nos a cumprir 

fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições 

legais que regem as normas gerais sobre contratos no âmbito do Poder Público. 
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7 -  A presente Proposta é válida pelo prazo (mínimo) de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

sua apresentação. 

8 -  Declaramos ter ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual n.º 12.799/08), 

impede(m) a contratação com o Ministério Público do Estado de São Paulo.  

       Gaúcha do Norte MT,  ...... de ........................de 2017. 

 

 

 

 (CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA) 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver. 
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ANEXO - 7 

"MODELO" 

PROCESSO n.º  086/ 2017 

MINUTA DO CONTRATO   n.º ......... / 2017 

 

  TERMO DE CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE E 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO QUE 

ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E A 

EMPRESA............................................  

  

 

    Aos 08 dias do mês de  dezembro de 2017, no MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO 

NORTE -MT, situado na Rua Pará esquina com a rua Brasília, n.º 229, CEP 78875-000, neste 

município, compareceram as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE MT, C.N.P.J. 

n.º 01614539/0001-01, com sede nesta cidade, neste ato representado, na forma de sua Lei 

Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. VONEY RODRIGUES GOULART, brasileiro, solteiro, 

pecuarista, residente e domiciliado na cidade de Gaúcha do Norte, inscrito no CPF nº. 402.603.301-

59, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a .................................., C.N.P.J. n.º 

.............., estabelecida a ................................, neste ato representada pelo ...................... (nome cargo), 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente 

Termo, na conformidade da Lei Federal n.º 8.666/93 e da Lei Estadual n.º 6.544/89, ficando 

avençado o que segue conforme descrito no Procedimento Licitatório 086/2017 e no Edital de 

Concorrência 001/2017:      

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - É seu objeto, sob regime de Empreitada por Preço Global, para contratação de empresa para 

execução de obras  de IMPLANTAÇÃO DE REDE E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

SANITÁRIO conforme consta na proposta do SICONV nº 031989/2015 do convênio nº 0073/2015 

com a FUNASA, Município de Gaúcha do Norte MT, conforme especificações constantes do Anexo 8 

do Edital, consoante proposta apresentada, encartada às fls..... dos autos do Processo n.º 086/2017 –, 

que a esta fica vinculada, obrigando-se a CONTRATADA a executar os serviços ali descritos". 
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1.2 - A CONTRATADA transmite ao CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos de 

autor relativos  ao objeto deste contrato.   

 

1.2.1 -  A transferência dos direitos de autor não exclui a responsabilidade técnica do autor do 

projeto.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

2.1 - O prazo para execução dos serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, conforme 

cronograma físico-financeiro, que serão contados a partir da Ordem de Início de Serviços, a ser 

expedida pelo Centro de Engenharia, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da 

Administração e nos termos da lei. 

2.2 - O objeto será recebido em conformidade com o disposto no item 4 do edital desta 

Concorrência n.º 001/2017. 

2.3 -  Executada cada fase do objeto, será dado aceite pelo agente fiscalizador do contrato 

designado pelo CONTRATANTE, em até 05 dias após a apresentação dos serviços de cada fase. 

2.4 -  Executado, o objeto será recebido Definitivamente, pelo agente fiscalizador do contrato 

designado pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 05 dias 

após a entrega dos trabalhos, de acordo com o subitem 1.16 do Memorial Descritivo – Anexo - 8 

Parte A, deste edital. 

2.5 -  Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, o CONTRATANTE, por meio do 

agente fiscalizador do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis, adotará as seguintes 

providências: 

  a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição/correção; 

  b) na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-la, em conformidade 

com a indicação do agente fiscalizador do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação 

por escrito, sem que isso signifique novação contratual, mantido o preço inicialmente contratado; 

  c) se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar sua 

complementação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E RECURSOS CONSIGNADOS 

3.1 - Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ .............. (............................................), onerando 

as despesas do Elemento Econômico ÓRGÃO: 09 – obras/UNIDADE: 002/ PROJ. ATIV – 1093/ 

ELEMENTO: 4.4.90.51/ CÓD. REDUZIDO: 393.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

4.1 - Para garantia do fiel e exato cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA 

depositou a quantia de R$ ........(............) ou apresentou o documento n.º .........................., no valor de R$ 

..................... (.....................), a título de garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor total deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações 

posteriores.  

4.2 - O CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que, a 

qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

4.3 - A garantia prestada será liberada ou restituída após a lavratura do termo de Encerramento 

das obrigações pactuadas, e, quando em dinheiro, atualizadas monetariamente, conforme dispõe o § 

4º, do artigo 56 da Lei n.º 8.666/93.  

4.4 - Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de 

Ordem, nos termos do Código Civil vigente. 

CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE CONTRATAÇÃO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 - O regime é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme constantes da Proposta 

Comercial apresentada pela licitante.  

5.2 - O pagamento será efetuado por medições, por valor global dos serviços executados, conforme 

aferido pela fiscalização e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 

CONTRATADA em sua proposta comercial.  

5.3 -  O pagamento será realizado com base nas Etapas (fases) efetivamente aprovados, de acordo 

com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e que segue transcrito 

abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pelo 

CONTRATANTE, por meio do agente fiscalizador do contrato, em conformidade com a fase aprovada, 

desde que acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao 

serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN), e se processará mediante crédito em conta corrente no Banco 

do Brasil S.A., nos termos da legislação vigente. 

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO :  

  I_______|_______|_______|_______| 

5.3.1 -  No caso do ISSQN, este deverá ser: 

 a) destacado na nota fiscal/fatura, com indicação do valor a ser retido e a legislação 

municipal vigente que regulamenta referida tributação; 

5.3.1.1 – Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do tomador, 

é dever da CONTRATADA apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo hábil para que se 
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proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, cabendo à licitante vencedora arcar com 

eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos deste item.  

5.4 - O CONTRATANTE, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder ao aceite, 

providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), ao Centro de Finanças e 

Contabilidade. 

5.4.1 -  No caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura, por sua inexatidão, na falta de apresentação 

das guias de INSS FGTS e ISSQN, quando for o caso, ou na dependência de apresentação de carta 

corretiva, quando a legislação admitir, o prazo fixado no subitem 5.3 será contado a partir da entrega 

da referida correção. 

5.4.1.1 -Salvo expressa disposição em contrário, a CONTRATANTE procederá à retenção de 

percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de 

antecipação da contribuição previdenciária da CONTRATADA, e recolherá a importância retida, em 

nome da CONTRATADA, nos termos e prazos legalmente previstos (atualmente, a alíquota de 11%, 

cf. Lei Federal n.º 8.212/91 e Decreto Federal n.º 3.048/99).  

5.4.1.2 - Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos previstos na 

legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no documento de cobrança.  

5.5 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se que todos os documentos exigidos 

com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente foram encaminhados pela 

CONTRATADA, antes de encaminhá-los ao Centro de Finanças e Contabilidade para processamento. 

5.6 - A liberação do primeiro pagamento está condicionada apresentação do comprovante de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente recolhida, do CREA/SP; 

5.7 - A não apresentação dessas comprovações (cláusulas 5.3 e 5.4.) assegura ao CONTRATANTE o 

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes, até que se dê a 

regularização. 

5.8 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, incidirá correção monetária, nos 

termos do artigo 74 da Lei Estadual n.º 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% 

(meio por cento0 ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado).    

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA   

6.1 -O prazo de vigência do contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de 

sua assinatura da ordem de serviço, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da 

Administração, nos termos da lei. 

6.1.1 - Estão inclusos no período de vigência contratual, constante do item acima, os prazos de 

execução e recebimento definitivo dos serviços, margem de dias para cobertura de possíveis 

ocorrências e emissão do Termo de Aceite Definitivo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1 -  Este contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também 

às disposições constantes dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações 

posteriores.  

7.2 - A inexecução, total ou parcial, do ajustado poderá ensejar a rescisão contratual pelo 

CONTRATANTE, na forma e consequências previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

7.3 -  A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de 

ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente 

avenca. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE   

8.1 -  Os preços serão irreajustáveis. De acordo com a Lei Federal n.º 9.069, de 29/06/95, somente 

serão reajustados os contratos com prazo superior a 12 (doze) meses. 

8.2 - Só será admitido o reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados 

os termos deste instrumento e da Lei de licitações, de modo que o contrato venha a atingir vigência 

superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

hipótese em que não haverá reajuste. 

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador ou substituto legal, devidamente designado 

em Portaria Interna do município, ao qual caberá o acompanhamento dos serviços a serem 

executados, comunicando à CONTRATADA os fatos eventualmente ocorridos para pronta 

regularização no prazo pactuado.  

9.2 - O Agente Fiscalizador comunicará à Administração do CONTRATANTE as irregularidades 

detectadas, de acordo com o grau de repercussão no contrato, bem como informará os casos de 

afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto possa assumir a 

gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções, suspensão das atividades de fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

10.1 - O CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA todas as facilidades necessárias à boa 

execução do presente contrato, permitindo o livre acesso de seus funcionários às suas dependências, 

devidamente identificados, para realização dos serviços constantes desta avença. 

10.2 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

10.3 - Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

11.1 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas em sua proposta, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.2 - Responsabilizar-se integralmente por todos os serviços contratados, descritos no edital, seus 

anexos e em sua proposta comercial, observadas as normas técnicas e legais vigentes. 

11.3 - Nomear preposto responsável pelos serviços, com o objetivo de garantir o bom andamento 

dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, deverá se reportar, quando necessário, ao 

agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providências pertinentes que a ocasião exigir. 

11.4 - Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social ou 

Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças. 

11.5 - Disponibilizar todas e quaisquer informações acerca do objeto, necessárias aos funcionários 

do CONTRATANTE, designados para o acompanhamento dos serviços, que têm por função verificar 

sua qualidade e comprovar eventuais irregularidades. 

11.6 - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes 

de erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA e apontados pelo  CONTRATANTE.  

11.7 - A CONTRATADA obriga-se a apresentar toda documentação necessária, quando do integral 

cumprimento do ajuste, para formalização do termo de encerramento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações, o presente Contrato é celebrado após 

procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, sob n.º 001/2017, com a pertinente 

homologação e adjudicação por despacho do Senhor Prefeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS  

13.1 - O encargo mensal inclui os tributos vigentes da data de assinatura do presente, decorrentes 

da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a 

CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na execução do objeto deste Contrato (trabalhista, 

previdenciário e securitário), os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo 

o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma. 

13.2 - Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da CONTRATADA, contra 

o CONTRATANTE, a mesma assumirá total responsabilidade pelo objeto e condenação final, bem 

como por eventuais autos de infração lavrados pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia 

Regional do Trabalho ou levantamentos fiscais previdenciários efetuados pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO 
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15.1 -  A presente contratação encontra-se vinculada à Concorrência n.º 001/2017, Processo n.º 

086/2017 e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se aqui 

estivesse transcrita.   

15.2 - Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, 

com suas alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis à espécie.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO   

16.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, nos termos do que dispõe o §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 

8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  

17.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, pelo que se 

afigura a inexecução contratual e subsequente rescisão, sujeitando a CONTRATADA às penalidades 

previstas em lei, conforme artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações.   

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES   

18.1 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, por 

meio de correspondência ou documento de transmissão, mencionando-se o número e o assunto 

relativo a este Contrato, devendo ser protocoladas.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO  

19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Paranatinga MT como único competente para dirimir 

qualquer litígio oriundo do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

   E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.    

 

 

CONTRATADA 

 

 MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

VONEY RODRIGUES GOULART 

PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO – 8 

 

 

 

 

PLANILHAS DE ORÇAMENTO 

E  

CRONOGRMA FÍSICO- FINANCEIRO 
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ANEXO – 9 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PROJETO 
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ANEXO -  10 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO  

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

......................................, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução 

nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial nos artigos 3º 

e 4º. 

 

Representante: ........................ 

RG nº: .................. 

 

Gaúcha do Norte MT, 19 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

         _________________________________________________ 

 

     (CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA) 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 

licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no 

mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se 

houver. 
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ANEXO – 11 

                                      

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

www.gauchadonorte.mt.gov.br  

  No sentido de estabelecer melhor comunicação com seus licitantes, bem como dinamizar 

eventuais esclarecimentos, retificações ou quaisquer outras informações adicionais, o Município de 

Gaúcha do Norte MT, solicita a todos aqueles que tenham obtido o edital por meio da Internet e 

tenham interesse na participação do certame que, OBRIGATORIAMENTE, forneçam as informações 

abaixo e as enviem para a Seção de Licitações, através do e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com. 

  A não remessa do recibo exime o Município de Gaúcha do Norte MT da comunicação, por meio 

de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  

  Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 

esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

LICITAÇÃO – Concorrência n.º 001/2017   - Processo n.º 086/2017  

EMPRESA :  

CNPJ n.º : 

ENDEREÇO: 

CIDADE:  

ESTADO:  

TELEFONE / FAX: 

e-mail:  

LOCAL:  

 

NOME:  

DATA:   

http://www.gauchadonorte.mt.gov.br/
mailto:licitacaogauchadonorte@gmail.com

