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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019 

CARTA CONVITE Nº 001/2019 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

TIPO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

REGIME DE EXECUÇÃO: PREÇO GLOBAL 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1- A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, através do Pregoeira Oficial designado pelo 

Decreto Municipal nº. 860/2019, de 11 de janeiro  de 2019, situado a Rua Pará esquina com a Rua 

Brasília nº229, Centro, CONVIDA essa conceituada empresa a participar do presente certame 

Licitatório, na modalidade de CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será 

processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

1.2 – Para o recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTA, fica determinado o dia 

08/03/2019  às 07:30 horas, (horário de Cuiabá-MT), o qual deverá ser entregue para a Comissão 

Permanente de Licitação e Julgamento, no endereço acima mencionado. 

2 – OBJETO 

2.1 – A presente Carta Convite tem por objetivo a contratação de empresas especializadas em 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO E DE LAZER DO PARQUE RECREATIVO 

(REVITALIZAÇÃO DA LAGOA) – PARQUE DA RODINHA, para finalizar a obra conforme 

descrito no Contrato Repasse MTUR nº 0245827-66/2007, conforme anexo I, nos termos 

da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

2.2 – O presente convite está estimado em R$ 206.458,59 (duzentos e seis mil reais e 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1 – Além das empresas convidadas pela Administração poderão participar do presente, empresas 

interessadas, cadastradas na correspondente especialidade em qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, que manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas antes do prazo 

previsto para entrega das propostas. 

3.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração, sob as penas 

da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como micro empresa e empresa de 

pequeno porte, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido conforme disposto nos artigos 42 

a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 (CONFORME ANEXO IV). 

*** Caso à empresa não entregue a declaração constante do item “3.3” acima, 

entenderemos que ela não deseja valer-se do tratamento diferenciado concedido 

a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 

123/2006.) 

3.3 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

3.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

3.5 - A não regularização da documentação no prazo previsto no item 3.5, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8666/93, sendo 

facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

3.6 - Conhecer todas as condições estipuladas no presente edital e apresentar os documentos nele 

exigidos. 
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3.7 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio e impedidas por força de 

Lei. 

3.8 - Poderá participar da licitação quem não estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou haja sido suspensa de licitar pela Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 

e/ou declarado inidônea por qualquer Órgão Público. 

3.9 - Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a apresentação de 

documento de identidade e instrumento público de Procuração ou instrumento particular, 

devidamente reconhecido firma. Em sendo sócio da empresa, deverá apresentar cópia do contrato 

social e documento de identidade. 

3.10 - Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem 

entregues na data e hora estabelecidas no edital. 

3.12 - DO CREDENCIAMENTO 

3.12.1 - O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes, bem como se 

manifestar sobre outros atos pertinentes ao presente procedimento licitatórios. 

3.12.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II os seguintes 

documentos: 

3.13 – CASO REPRESENTADO POR SÓCIO OU EMPRESÁRIO:  

a – cópia autenticada do requerimento de empresário, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

b – cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário; 

3.14 - CASO REPRESENTADO POR PROCURADOR: 

a - Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para 

interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame.  
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a.1 - Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo no Anexo 

VII ao Edital. 

a.2 - A Procuração ou Termo de Credenciamento deverá ser apresentado com firma 

reconhecida em cartório 

b – cópia autenticada do RG e CPF do procurador; 

4 – FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 

4.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de Preços exigidos neste Edital deverão ser 

apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

À Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte – MT. 

CONVITE N° 001/2019 

ENVELOPE N° 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

ABERTURA: 08/02/2019 ÀS 07h30min. 

Nome completo da empresa com CNPJ: 

 

À Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte – MT. 

CONVITE N° 001/2019 

ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

ABERTURA: 08/02/2019 ÀS 07h30min. 

Nome completo da empresa com CNPJ: 

4.2 – As empresas poderão ainda enviar seus envelopes de habilitação e proposta de preços em outro 

envelope maior devidamente lacrado via SEDEX/TRANSPORTADORA ou outro meio de transporte, 

sendo que, neste caso a comissão permanente de licitação não se compromete a retirar os mesmos, 

os quais deverão estar disponíveis na sala de licitação na data e hora constantes no preâmbulo do 

edital. O envelope principal deverá estar endereçado para: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: CONVITE Nº 001/2019 

RUA PARÁ ESQUINA COM RUA BRASÍLIA, S/N-CENTRO CEP 78875-000               

GAÚCHA DO NORTE – MT. 

4.3 – Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia devidamente autenticado em Cartório ou publicado em órgão de imprensa oficial, ou ainda, 

por membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com o 

original. 

5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –ENVELOPE Nº 01  

5.1 – A proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a – cópia autenticada do requerimento de empresário, contrato social, cópia do certificado de 

MEI ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício ou outro instrumento de registro comercial; 

b – cópia autenticada do RG e CPF dos sócios ou empresários; 

*** Deverá apresentar o documento de constituição e as alterações posteriores quando houver. 

**** quando os documentos acima mencionados forem apresentados no credenciamento, fica 

dispensada a apresentação novamente no envelope nº 01 

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. 

5.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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c - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e Contribuições 

Federais) e de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do 

Brasil de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, DE 02/10/2014. 

d - Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;  

f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa 

participante, ou outra equivalente, na forma de lei. 

h - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a - Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica (prazo máximo de 90 dias). 

b- As empresas participantes deverão estar de posse do Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente assinados pelo contador e pelo 

responsável da empresa, devendo apresentar ainda o termo de abertura e termo de 

encerramento dos livros diários devidamente registrados no respectivo órgão comercial 

(Junta Comercial) conforme determina a Resolução de Consulta n° 20/2013 do TCE/MT mesmo 

para empresas ME's e EPP's (cópia autenticada); 

b.1 – As empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital - ECD (via SPED CONTÁBIL) 

poderão encaminhar o BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS somente nos 

formatos de documentos enviados eletronicamente via SPED, juntamente com os devidos termos 

de abertura e encerramento enviados e registrados eletronicamente; 

b.2 – As empresas constituídas no ano de 2017 deverão apresentar o balanço patrimonial de 

abertura devidamente registrado na junta comercial; 

5.1.4 - DECLARAÇÕES: 

a - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
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perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz. Modelo no Anexo II. 

b – DECLARAÇÃO DE RENUNCIA. Modelo anexo VII; 

b.1 - A apresentação do disposto no subitem anterior é facultativa, visando unicamente agilizar o 

andamento do processo na hipótese do licitante interessada não se fazer representar por pessoa 

devidamente credenciada ou que mesmo por representante queira apresenta-la, sendo que a sua 

ausência de apresentação, não implicará na inabilitação da proponente, podendo o referido 

Termo ser apresentado no transcurso das sessões; 

6 – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02 

6.1 – As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que 

dele fazem parte integrante. 

6.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a - Preço unitário e preço total conforme modelo em anexo da planilha orçamentária do projeto, 

expressos em moeda corrente nacional com até duas casas decimais; 

b - Preço global, expressos em moeda corrente nacional; 

c - Especificação completa dos itens conforme modelo das planilhas orçamentárias do projeto básico, 

de acordo com as características apresentadas no Termo de Referencia; 

d - Prazo de entrega estabelecido no Termo de Referencia; 

6.3- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.4 – Não será admitida cotação superior ao valor médio estimado previsto neste Edital. 

6.5 - É permitido aos licitantes cotarem um, alguns ou todos os lotes deste edital. 

6.6 - A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto 

dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação. 
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6.7 - Para a formalização da proposta de preços, a licitante DEVERÁ preencher sua proposta de 

acordo com o modelo anexo II. 

7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

7.1 – O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no 

art. 43 da Lei 8.666/93. 

7.1.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que compareceram ao ato, a Comissão iniciará os trabalhos, examinando os 

envelopes de Habilitação, os quais serão rubricados pelos seus componentes e representantes 

presentes, procedendo-se a leitura das mesmas. 

7.1.2 – Depois de abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 

sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

7.1.3 – As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e proponentes presentes, 

procedendo-se a seguir à sua abertura. 

7.1.3.1 – As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 

automaticamente pela Comissão. 

7.2 – Critérios de julgamento. 

7.2.1– Desclassificação: 

7.2.1.1– Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não obedecerem às condições estabelecidas no Convite. 

b) apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos. 

b.1) será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado 

por autoridade competente. 

7.2.1.2 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 03 dias úteis para reapresentação de outras escoimadas das causas que 

ensejaram a desclassificação. 

7.2.2 - Classificação: 
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7.2.2.1 – As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão, que fará a 

classificação pelo Menor Preço Global. 

a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 

b) no caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por empresas brasileiras. 

c) persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, em dia e horário previamente 

divulgado, com a presença dos membros da Comissão, sendo necessariamente convocados os 

licitantes empatados. 

7.3 – Adjudicação e homologação. 

7.3.1 - A Comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 

7.3.2 – Adjudicado o objeto, a Comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recursos ou 

julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto à 

homologação da adjudicação. 

8 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO DOCUMENTO 

EQUIVALENTE 

8.1 – O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento 

equivalente no prazo de 05 dias consecutivos, a partir da autorização de fornecimento expedida pela 

Administração. 

8.2 – Nos termos do § 2º do Art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a administração, quando o convocado se 

recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços e revogar a licitação, independente 

da cominação estabelecida pelo Art. 81 da legislação citada. 

9.0 OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO LICITANTE. 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 - O pagamento será efetuado após a aprovação de cada medição, onde a mesma será feita pela 

empresa vencedora e entregue no setor de engenharia para aprovação dos fiscais da obra,  ou seja 

pelos engenheiros do município. Podendo o pagamento ser pago logo após a aprovação dos mesmos, 

onde terão que estar com todas as certidões anexadas a nota fiscal juntamente com os documentos 
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necessários para pagamento, contendo na obs. Da Nota Fiscal o número da modalidade e o nº. da 

licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado. 

10.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 60 (sessenta) dias após a data de sua apresentação válida. 

10.3 - Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (Trinta) dias.  

10.4 - Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 

eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

11 - DAS SANÇÕES 

11.1 – Pela recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 2% do valor do 

contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da 

primeira convocada. 

11.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às 

seguintes penalidades. 

11.2.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 

11.2.1.1 – Até 30 dias, multa de 0,1 % (Um décimo por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de 

atraso; 

11.2.1.2 – Superior a 30 dias, multa de 0,5 % (Cinco décimos por cento) sobre o valor da obrigação, 

por dia de atraso; 

11.2.2 – Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 2% (Dois por cento), calculada sobre o 

valor do objeto não entregue. 

12 – RECURSOS 

12.1 – Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser dirigidos a 

Comissão Permanente de Licitação, devendo fazê-lo por escrito, o qual deverá ser protocolado no 

Setor de Licitações da PMGN, sito a Rua Pará esquina com a Rua Brasília, S/N, Centro, Gaúcha do 

Norte-MT, nos dias úteis, ou ainda pelo e-mail licitacaogauchadonorte@gmailmail.com ou ainda por 

fax. 

mailto:licitacaogauchadonorte@gmailmail.com
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13 – FONTE DE RECURSOS 

13.1 - Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório correrão por conta de recursos 

próprios consignados no Orçamento Municipal para o exercício de 2017, nas seguintes dotações 

orçamentárias:  

Órgão: 09 

Unidade: 001 

Projeto Atividade: 10047 

Elemento: 4.4.90.51.0000 

Código reduzido: 753 

Valor (R$): 206.458,59 

 

14 – DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor nomeado pelo Prefeito 

Municipal com o poder de fiscal ou gestor do contrato devidamente credenciado pela autoridade 

competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei 

9666/93), independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do 

objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE à seu exclusivo juízo. 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

15.1 – A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, 

ou atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após conhecer os 

preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 

Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às 

penalidades previstas neste Edital e na Lei nº 8.666/93. 

15.2 – Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, 

poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de 

reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstâncias de desabone a idoneidade comercial 

ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 
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15.3 – A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 

apresentação da Proposta de Preços subentende a aceitação incondicional de seus termos, 

independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não 

sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 

15.4 – 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 Proposta de Preços.  

15.5 - A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

15.6 – 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. 

15.7 – Esta Carta Convite será afixada para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, sendo fornecidas cópias do edital aos 

interessados em participar do certame licitatório, até 24 horas antes do prazo marcado para entrega 

dos envelopes proposta. 

15.8 – Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (66) 3582-1621 ou junto a 

Comissão Permanente de Licitação no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 

07h00min às 17h00min até o último dia previsto para entrega dos envelopes proposta. 

15.9 – Integram o presente edital: 

15.9.1 – Anexo I – termo de referencia 

15.9.2 - Anexo II – Minuta do contrato 

15.9.3 – Anexo III – Mod Declação nos Termos do Inciso XXXIII, ARt. 7º da CF. 

16.9.4 – Anexo IV – Modelo Declaração de ME ou EPP 

16.9.5 – Anexo V – Modelo de procuração 

16.9.6 – Anexo VI – Modelo de proposta de preços 

16.9.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de renuncia 
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16.9.8 – Anexo VIII – Minuta do contrato de comodato 

 

Gaúcha do Norte - MT, 22 de fevereiro de 2019. 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO 

1.1-Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) PROPONENTES(S) interessadas em 

participar do certame para a contratação de empresas especializadas em CONSTRUÇÃO DO 

COMPLEXO TURÍSTICO E DE LAZER DO PARQUE RECREATIVO (REVITALIZAÇÃO DA LOGOA) – 

PARQUE DA RODINHA, para finalizar a obra conforme descrito no Contrato Repasse MTUR nº 

0245827-66/2007, conforme descrito na Planilha orçamentária que é parte integrante desse edital. 

2- JUSTIFICATIVA: 

Posterior a ultima rescisão contratual com a empreiteira Alfer Ltda-EPP, a qual era 

responsável pela execução da obra, onde a construção se encontra abandonada, no entanto, o 

município lamenta e considera uma grande perda, o fato de a obra estar inacabada, pois impossibilita 

os cidadãos de usufruírem de um lugar que possibilitará lazer para todas as famílias da cidade, sendo 

assim, após várias análises da equipe técnica do município, igualmente com os pareceres da equipe 

técnica da CAIXA, chegou-se aos valores de reprogramação da planilha orçamentária, visto que 

Ministério do Turismo já emitiu o aditivo de prazo até a data 30/06/2019, para conclusão da obra.  

Vale salientar que esta obra esta sendo realizada na modalidade Carta Convite, uma vez que o 

município não possui muito tempo para conclusão da mesma, pois se trata de uma obra antiga que 

teve inicio no ano 2007, e que foi se estendendo ao longo desses anos passando por vários mandatos 

de vários gestores onde não conseguiram finalizar uma obra de tão grande importância para nossos 

munícipes sendo de suma importância no lazer do mesmos, por se tratar de um município pequeno e 

sem atrativos, os moradores de Gaúcha do Norte MT, só tem a perder. Sem falar do transtorno que o 

atual Gestor terá em devolver toda quantia que foi aplicada de forma errônea para os cofres do 

governo Federal. Pois é isso que irá acontecer caso não conseguimos finalizar esta obra no prazo de 

90 dias. 
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Desde modo, apresento a justificava, para que seja adotado todo procedimento necessário 

para elaboração da licitação e contratação da empresa para finalização da obra. 

2- DO VALOR BÁSICO 

 O valor médio orçado para a execução dos serviços, objeto desta Carta Convite é de R$ 206.458,59 

(duzentos e seis mil reais e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) 

onde terá sua finalização até o dia 30/06/2019, não podendo ultrapassar desta data. Pois se trata de 

um convênio antigo e não terá seu prazo estendido por mais tempo.  

Sendo assim a data de término e seus orçamentos e quadro comparativos de preços, fazem parte 

constante do processo em referência. Essa obra será custeada com as Receitas Correntes do 

Ministério do Turismo com contrapartida do município, que serão pagos após aprovação do 

Engenheiro Responsável, vale salientar que todo recurso encontra se nos cofres públicos do 

município, facilitando ainda o termino da mesma conforme data prevista.  

3- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

O município de Gaúcha do Norte por meio da Secretaria Municipal de Administração e 

Engenheiros indicados pelo Poder Público Municipal poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais 

ampla fiscalização da obra, 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. 

4- DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E  PRAZOS:  

As medições serão analisadas mensalmente por dois Engenheiros indicados 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 e 

aprovada e atestada por uma Comissão Avaliativa juntamente com o Gestor Prefeito Municipal. 

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. 
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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. 

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 04 meses 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 Município e nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e da 

legislação vigente. não podendo ultrapassar desta data. Pois se trata de um convênio antigo e não 

terá seu prazo estendido por mais tempo.  

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

Executivos Completos, no prazo e condições estabelecidas. 

5-  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, 
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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. 

6- 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 Administração e 

Desenvolvimento. As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do serviço a ser executado, não as 

isentando de 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. 

  

 

 Gaúcha do Norte MT, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

PCL 

ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Ref> Convite Nº. 001/2019 
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A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à __________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a) a Cédula de Identidade 

nº_________________ e do CPF nº._______________________, Declara em atendimento ao previsto no inciso 

XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, 

Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 9.854/99 que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores 

de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, 

menores de 14 (quatorze) anos. 

_________, ____ de ___________ de 2019. 

___________________________________________ 

Representante Legal 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 

 

 

 

 

 

DENTRO DO ENVELOPE Nº 01 -  HABILITAÇÃO 

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(papel timbrado da empresa) 

Ref> Convite Nº. 001/2019 
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A Empresa _________________, com sede na _______________(endereço 

completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº ___________ e inscrita no 

CNPJ sob nº __________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)_______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais 

cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado 

no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/06 e se enquadra na condição de: 

(   )  Microempresa (ME); 

(   )  Empresa de Pequeno Porte (EPP); 

(   )  Micro Empreendedor Individual (MEI).  

Data: ......../ ........./ ......... 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 

OBS: 

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.  

2) Deverá ser apresentada juntamente com esta Declaração, Certidão Simplificada emitida pela 

Junta Comercial do respectivo Estado ou documento substitutivo idôneo emitido por 

entidade/órgão público idôneo capaz de comprovar de que está enquadrada como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte ou MEI Micro Empreendedor Individual. 

2.1 ) No caso de empresa enquadrada como MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, fica 

dispensado de apresentar a declaração assinada por contador devendo ser assinada somente 

pelo empresário e também poderá substituir a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial  

pelo comprovante de opção pelo simples nacional emitido no link abaixo: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 

3) Esta declaração, assim como a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou documento 

substitutivo, deverão ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, durante o credenciamento, 
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exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº __/2019, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

GAÚCHA DO NORTE (NOME / RAZÃO SOCIAL), COMO 

ABAIXO SE DECLARA. 

    Pelo presente instrumento contratual, o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, 

Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, situado na Rua Pará esquina 

com a Rua Brasília, n.º 229, CEP 78875-000, Centro, Gaúcha do Norte - MT, devidamente inscrita no 
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C.N.P.J./MF, sob o nº. 01.614.539/0001-01, 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 a empresa ______________________________________, 

________________________________________, inscrita no CNPJ Nº ____________________________________, estabelecida 

à Rua das Samambaias nº 1.134, Bairro Setor Industrial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, 

neste ato representado por seu sócio Sr. ___________________________, brasileiro, estado civil, profissão, 

portador do CPF nº _____________ e do RG nº ___________________________, residente e domiciliado na cidade 

de _________________, Estado de ______________________, doravante denominado de 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. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - É seu objeto, sob regime de Empreitada por Preço Global, para CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO 

TURÍSTICO E DE LAZER DO PARQUE RECREATIVO (REVITALIZAÇÃO DA LOGOA) – PARQUE DA 

RODINHA, para finalizar a obra conforme descrito no Contrato Repasse MTUR nº 0245827-66/2007, 

do Município de Gaúcha do Norte MT, conforme especificações constantes do do Edital, consoante 

proposta apresentada, dos autos do Processo n.º 016/2019 –, que a esta fica vinculada, obrigando-se 

a CONTRATADA a executar os serviços ali descritos". 

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 90 (noventa) 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 edital desta Carta Convite n.º 

001/2019. 

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. 

2.5 -  Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, o CONTRATANTE, por meio do 
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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: ___________ – obras/UNIDADE: ______________/ PROJ. ATIV – ________________/ 

ELEMENTO: _____________________/ CÓD. REDUZIDO: _______________________.  

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE CONTRATAÇÃO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. 

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

Comercial apresentada pela licitante.  

4.2 - 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.  

4.3 -  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_______|_______|_______|_______| 

4.3.1 -  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; 
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4.3.1.1 – 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 

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.  

4.4 - 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. 

4.4.1 -  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. 

4.4.1.1 - 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).  

4.4.1.2 - 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.  

4.5 - 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. 

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

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

4.7 - 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. 

4.8 - 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 QUINTA – DA VIGÊNCIA   

5.1 -O prazo de vigência do contrato será de 90 (NOVENTA) 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. 

5.1.1 - 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 



 

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 

 

ocorrências e emissão do Termo de Aceite Definitivo. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

6.1 -  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.  

6.2 - 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.  

6.3 -  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 SÉTIMA – DO REAJUSTE   

7.1 -  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. 

7.2 - 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 OITAVA – 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 NONA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

9.1 - 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. 

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

9.3 - Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

10.1 - 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. 

10.2 - 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. 

10.3 - 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. 

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

Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças. 

10.5 - 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. 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 Carta Convite, sob n.º 001/2019, com a pertinente 

homologação e adjudicação por despacho do Senhor Prefeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS  

12.1 - 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. 

12.2 - 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 TERCEIRA – DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO 

13.1 -  A presente contratação encontra-se vinculada à Carta Convite n.º 001/20197, Processo n.º 

016/2019 e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se aqui 

estivesse transcrita.   
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13.2 - 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 QUARTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO   

14.1 - 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 QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  

15.1 - 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 SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES   

16.1 - 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 SÉTIMA – DO FORO  

17.1 - 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.    

Gaúcha do Norte MT, _______ de janeiro de 2019. 

 

__________________________________________ 

     CONTRATADA 

 

 MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

VONEY RODRIGUES GOULART 

PREFEITO MUNICIPAL  

CONTRATANTE 

 

TESTEMUNHAS: 1) ___________________________________________CPF: _________________________ 

                              2) ___________________________________________ CPF: ________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                 FISCAL DO CONTRATO 

                                                                             OBRAS 
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Testemunhas:1. ____________________________     2. ___________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII– MODELO DE PROCURAÇÃO 

(papel timbrado da empresa) 

Ref> Convite Nº. 01/2019. 
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A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à 

__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a) a Cédula 

de Identidade nº_________________ e do CPF nº._____________, nomeia e constitui seu bastante 

procurador o(a) Sr(a) _________, portador(a) da cédula de identidade RG nº __________, expedida pela 

_________ e do CPF nº ________,  para os fins previstos no edital de licitação em epígrafe, podendo 

formular proposta, bem como interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as 

providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento, 

renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame. 

 

_________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Representante Legal 

  

(assinatura com firma reconhecida em cartório) 

 

 

FORA DOS ENVELOPES 

ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE RENUNCIA 

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 
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 À  

Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte -MT 

Comissão Permanente de Licitação 

  

   A Empresa___________________________________________________, inscrita no CNPJ 

Nº__________________________________ e Insc. Estadual Nº______________________, sediada 

___________________________________________________________, por intermédio do seu representante legal o 

Srº(a) ________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 

________________________________ e do CPF Nº __________________________, participante da licitação da 

modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2019, por seu representante credenciado, declara, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei n.º 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a 

empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, que 

julgou a proposta de preços e habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 

recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 

licitatório.  

 Data: ..----------------/---------------------/------------- 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

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

CARTA CONVITE N.º 001 / 2019 

 

OBJETO: O  objeto da presente Concorrência é a contratação de empresas especializadas em 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO E DE LAZER DO PARQUE RECREATIVO 

(REVITALIZAÇÃO DA LOGOA) – PARQUE DA RODINHA, para finalizar a obra conforme descrito no 

Contrato Repasse MTUR nº 0245827-66/2007, conforme planilha orçamentária, projetos 

arquitetônicos, memorial descritivo e cronograma físico financeiro. 

Prezados Senhores, 

Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da CARTA CONVITE 

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 CARTA CONVITE  n.º 001 / 2019, no 

prazo total (no máximo 90 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 

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: 
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  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 município (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 esse município, 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. 

8 -  A presente Proposta é válida pelo prazo (mínimo) de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

sua apresentação.       Gaúcha do Norte MT,  ...... de 

........................de 2019. 

 (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. 


