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EDITAL DE LICITAÇÃO 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019 

CARTA CONVITE Nº 002/2019 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

TIPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

 

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 para 

Contratação de empresas especializadas em prestação de Serviços de CONSULTORIA 

TÉCNICA ADVOCATÍCIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, 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 

29/04/2019  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 prestação de Serviços de CONSULTORIA TÉCNICA ADVOCATÍCIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS 

DO DIREITO PÚBLICO,  especializados de consultoria, na área jurídico-administrativa a fim de 

prover ao Município bem como as suas diversas secretarias, subsídios na área jurídica- 
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administrativa no suporte e orientação quanto a legalidade dos atos dos gestores, acompanhamento 

das defesas do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, com execução das seguintes 

atribuições:  

 Orientação legal nas ações administrativas dos órgãos municipais;  

 Emissão de pareceres em assuntos que revelem complexidade jurídica, mediante solicitação     

escrita;  

 Acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos;  

 Analises para manifestação nos ofícios e diligências do Tribunal de Contas dos Municípios; 

 Analise e orientação na confecção de recursos contra as decisões do Tribunal de Contas dos 

Municípios. 

 Examinar minutas de documentos e atos elaborados pelos servidores em assuntos que 

envolvam interesse jurídico; 

 Elaboração de minutas específicas de editais, projetos de lei e demais atos jurídicos solicitados 

pelo prefeito e servidores; 

 Orientação jurídica permanente, visando a qualificação profissional dos servidores durante os 

atendimentos presenciais e à distância, especialmente em matérias que envolvam admissão de 

servidores e aquisição de bens e serviços; 

 Elaboração de minutas de peças judiciais voltadas à defesa do Município de juízo; 

 Orientação permanente de Comissão e Servidores na realização de reforma administrativa, 

incluindo estrutura administrativa, quadro de cargos, plano de carreira, regime jurídico e regime 

próprio de previdência. 

2.2 – O presente convite está estimado em R$ 103.332,00 (cento e três mil e trezentos e trinta e 

dois reais)  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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. 
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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. 

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

Lei. 
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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.  

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

VII ao Edital. 
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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: 29/04/2019 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: 29/04/2019 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: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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REF: CONVITE Nº 002/2019 

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: 

Prova da habilitação jurídica, consistente, conforme a natureza da empresa, em uma das 

alternativas abaixo: 

5.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual. 

5.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores. 

5.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

5.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim exigir. 

5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.2.2 Certidão de registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 

5.2.3 Declaração de que dispõe de profissional (is) técnico(s) que faz(em) parte do quadro 

permanente da licitante, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, descrevendo-os. 

5.2.3.1 A prova de que os profissionais integram os quadros permanentes da licitante dar-se-á na 

forma do que dispuser a legislação vigente (sócio integrante do contrato social, empregado com 

CTPS, contrato de prestação de serviços, etc.). 

5.2.4 Declaração assinada pelo representante legal do proponente, de que os serviços objeto da 
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licitação serão prestados pessoalmente por profissional técnico detentor das condições pessoais 

exigidas para a habilitação. 

5.2.5 Atestado ou Certidão de responsabilidade técnica, por execução de serviços compatível com 

o objeto, em características, quantidades e prazos, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou de direito privado, que faça prova de aptidão de profissional de nível superior, 

comprovadamente integrante do quadro permanente da licitante na data prevista para a entrega da 

proposta. 

5.3. - REGULARIDADE FISCAL: 

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

b – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e 

Contribuições Federais) em conjunto com a 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 Inscrição no Cadastro de Contribuintes - Certidão Conjunta De Pendências 

Tributárias E Não Tributárias Junto À Sefaz E À PGE Do Estado De Mato Grosso, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

e.1 – As empresas de outros estados deverão apresentar também a certidão negativa de 

débitos junto ao Estado de Mato Grosso, sendo a  CND p/ participação em Licitações públicas, 

caso contrário serão desclassificadas; 

f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma de lei. 

g - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

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

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
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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 2019 deverão apresentar o balanço patrimonial de 

abertura devidamente registrado na junta comercial; 

b.3 – fica dispensada de apresentar o documento acima mencionado a empresa na condição de 

MEI/SIMEI, sendo que neste caso deverá apresentar a declaração em ANEXO MODELO XII, juntamente 

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

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

declaração assinada pelo representante legal. 

5.3.1 - 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, 

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 
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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 proposta, expressos em moeda 

corrente nacional com até duas casas decimais; 

b - Preço mensal, expressos em moeda corrente nacional; 

c - Especificação completa dos serviços conforme modelo de acordo com as características 

apresentadas no Termo de Referencia; 

d - Prazo de prestação de serviços 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 - A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto 

dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação. 

6.6 - 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 ou não 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. 
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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: 

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. 
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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- RECURSOS 

9.1 Os licitantes poderão interpor recursos administrativos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contados da data da publicação da decisão  impugnada ou da lavratura da  ata, observado o que 

dispõe o art. 109  da Lei nº 8.666/93, nos seguintes casos: 

9.1.1 Habilitação ou inabilitação. 

9.1.2 Julgamento das propostas. 

9.1.3 Anulação ou Revogação da licitação. 

9.1.4 Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 

9.1.5 Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

9.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal, a quem competirá o julgamento, 

mediante protocolização na Sessão de Protocolos do Centro Administrativo do Município ou, a 

tratar- se dos subitens 9.1.1 e 9.1.2, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, de modo 

a viabilizar o exercício do juízo de retratação. 

9.2.1 Deverão os recursos serem datados e assinados pelos licitantes recorrentes ou por 

procurador constituído mediante outorga de poderes especiais, aduzindo-se todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos, devidamente comprovados. 

9.3 Recebidos os recursos temporaneamente, a autoridade responsável promoverá a cientificação 

dos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 2 dias úteis. 

9.4 Em se tratando de recursos interpostos de decisões tipificadas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, será 

obrigatoriamente conferido efeito suspensivo, enquanto nos demais casos, é facultado à autoridade 

tal deliberação. 
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9.5 Aos recorrentes, será franqueada vista dos autos, os quais poderão obter cópias de peças que 

compõem o processo, desde que assim o requeiram e mediante reposição de seus custos. 

9.6 PRAZOS 

9.6.1Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o licitante vencedor para, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, proceder à assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação. 

9.6.2 A critério da Administração, a convocação de que trata o subitem anterior, poderá se dar 

pessoalmente, mediante recibo, através do correio, com aviso de recebimento – AR, por meio 

eletrônico (internet), publicação na forma usualmente empregada na Municipalidade, ou qualquer 

outro mecanismo idôneo que assegure a cientificação do licitante. 

9.6.3 À pedido do licitante vencedor, poderá ser o instrumento contratual remetido para 

assinatura via correio, condição que não acarretará qualquer prejuízo à fluência do prazo 

estipulado no subitem 9.6. 

9.6.4 O prazo de que trata o item 9.6.1, poderá ser prorrogado uma única vez, a critério da 

Administração, por igual período, desde que requerido de forma motivada e durante o 

transcurso do prazo inicial. 

9.6.5 Para a assinatura do contrato o licitante deverá manter todas as condições exigidas para a 

habilitação. 

9.6.6 A não assinatura do contrato no prazo estipulado, implicará a decadência do direito à 

contratação, sujeitando o licitante vencedor às penalidades de multa, estipulada no 

percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor total da proposta, cumulada com a 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Município  pelo prazo de 1 ano. 

9.7 Nenhuma penalidade será aplicada sem a competente instrução prévia de Processo 

Administrativo Especial – PAE, em que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno 

exercício do contraditório e da ampla defesa. 

9.8 Se, dentro do prazo estabelecido, o convocado não assinar o contrato, a Administração 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado em relação a cada item, 

inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador previsto neste Convite, ou então 

revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades especificadas para o caso. 
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9.10- EXECUÇÃO 

9.10.1  O licitante vencedor deverá manter um canal de comunicação com o gestor do Município, 

para suprir as demandas pertinentes à execução do objeto. 

9.10.2 O licitante vencedor deverá manter pessoa preposta à disposição do Município para 

atendimento a distância através de telefone, aplicativos de mensagens instantâneas e chamada de 

voz para smartphones e correio eletrônico, voltado à orientação jurídica e apresentação de 

soluções para situações pontuais de interesse do município, apresentadas ou relatadas pelo 

Prefeito e pelos demais servidores autorizados. 

9.10.3 Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo do Município, em um 

turno por semana a ser definido pela Administração. Os serviços poderão ser prestados, caso surja 

a necessidade, junto a órgãos das esferas estaduais e federais, pelo representante da Contratada ou 

com o acompanhamento deste à autoridades ou servidores municipais. 

9.10.4 Os serviços de que trata o objeto deste Convite, deverão ser iniciados pelo licitante 

vencedor, imediatamente após a assinatura do contrato. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 - O pagamento será efetuado, por intermédio do Município, mensalmente, até o 10º (décimo) 

dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal junto à  

Secretaria Municipal da Fazenda. 

10.2- Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação vigente que 

regular a matéria. 

10.3 - 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. 

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

10.5 - 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 
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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. 

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 2019, nas seguintes dotações 

orçamentárias:  

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 20007 

DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00.00 

FONTE DE RECURSO: 0.1.00.000000 

CODIGO REDUZIDO: 38 
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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. 

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

16.9.3 – Anexo IV – Modelo Declaração de ME ou EPP 

16.9.4 – Anexo V – Modelo de procuração 

16.9.5 – Anexo VI – Modelo de proposta de preços 

16.9.6 – Anexo VII – Modelo de Declaração de renuncia 

16.9.7 – Anexo VIII – Minuta do contrato de comodato 

Gaúcha do Norte - MT, 17 de abril de 2019. 

 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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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 prestação de 

Serviços de CONSULTORIA TÉCNICA ADVOCATÍCIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DO DIREITO 

PÚBLICO,  especializados de consultoria, na área jurídico-administrativa a fim de prover ao 

Município bem como as suas diversas secretarias, subsídios na área jurídica- administrativa no 

suporte e orientação quanto a legalidade dos atos dos gestores, acompanhamento das defesas do 

Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, com execução das seguintes atribuições:  

 Orientação legal nas ações administrativas dos órgãos municipais;  

 Emissão de pareceres em assuntos que revelem complexidade jurídica, mediante solicitação     

escrita;  

 Acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos;  

 Analises para manifestação nos ofícios e diligências do Tribunal de Contas dos Municípios; 

 Analise e orientação na confecção de recursos contra as decisões do Tribunal de Contas dos 

Municípios. 

 Examinar minutas de documentos e atos elaborados pelos servidores em assuntos que 

envolvam interesse jurídico; 

 Elaboração de minutas específicas de editais, projetos de lei e demais atos jurídicos solicitados 

pelo prefeito e servidores; 

 Orientação jurídica permanente, visando a qualificação profissional dos servidores durante os 

atendimentos presenciais e à distância, especialmente em matérias que envolvam admissão de 

servidores e aquisição de bens e serviços; 

 Elaboração de minutas de peças judiciais voltadas à defesa do Município de juízo; 

 Orientação permanente de Comissão e Servidores na realização de reforma administrativa, 
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incluindo estrutura administrativa, quadro de cargos, plano de carreira, regime jurídico e regime 

próprio de previdência. 

2- JUSTIFICATIVA: 

A contratação de Serviços de Consultoria Técnico Advocatício especializado em direito público 

se justifica uma vez que nosso município necessita desta assessoria onde prestará serviços técnicos- 

profissionais especializados de consultoria, na área jurídico-administrativa a fim de prover ao Município bem 

como as suas diversas secretarias, subsídios na área jurídica- administrativa no suporte e orientação quanto a 

legalidade dos atos dos gestores, acompanhamento das defesas do Município junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios, entre outros atribuições importantes de interessa da municipalidade. Desde modo, e diante do 

exposto fica claro a necessidade da contratação sendo que esse serviço é de suma importância para o 

andamento dos processos públicos do cotidiano do município. 

3-DO VALOR BÁSICO 

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

103.332,00 (cento e três mil e trezentos e trinta e dois reais).    

4-DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E  PRAZOS:  

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

devidamente extraída pela CONTRATADA, acompanhada de nota fiscal e certidões de regularidade 

fiscal emitida pela CONTRATANTE, desde que entregues na Prefeitura em tempo hábil para seu 

processamento e aprovada e atestada pelo Gestor da pasta. 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. O prazo para execução será de 12 meses corridos, a contar 

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

Convite, 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.  

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. 

7 –  PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 20007 

DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00.00 

FONTE DE RECURSO: 0.1.00.000000 

CODIGO REDUZIDO: 38 

8 – RESULTADOS ESPERADOS 

8.1 – Garantir, o menor preço para os serviços licitados, aos órgãos/entidades do Poder Executivo 

Municipal e reduzir custos. 

8.3 - Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;  

8.4 – Supressões de Licitações contínuas e seguidas 
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9 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA OU CONTRATO 

9.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato dentro de 2 (dois) dias úteis, da 

convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura. 

a) O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando 

solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

9.2 - Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas na 

fase de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas: 

a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) ou pela Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 

pela Caixa Econômica Federal; 

9.3 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada. 

 

 Gaúcha do Norte MT, 17 de abril de 2019. 

 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

PCL 

 

 

 

 

mailto:prefgnt@yahoo.com.br


 

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 

 

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

TRABALHO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Ref> Convite Nº. 002/2019 

 

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. 
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DENTRO DO ENVELOPE Nº 01 -  HABILITAÇÃO 

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(papel timbrado da empresa) 

Ref> Convite Nº. 002/2019 

 

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. 

mailto:prefgnt@yahoo.com.br


 

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 

 

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, 

exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

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

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, fazem parte integrante desse contrato as 

clausulas do Edital nº002/2019 da Carta Convite e Termo de Referencia na conformidade da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e da Lei Estadual n.º 6.544/89 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de prestação de serviços técnicos- 

profissionais especializados de consultoria, na área jurídico-administrativa a fim de prover ao 

Município bem como as suas diversas secretarias, subsídios na área jurídica- administrativa no 

suporte e orientação quanto a legalidade dos atos dos gestores, acompanhamento das defesas do 

Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, com execução das seguintes atribuições:  

1) Orientação legal nas ações administrativas dos órgãos municipais;  

2) Emissão de pareceres em assuntos que revelem complexidade jurídica, mediante 

solicitação escrita;  

3) Acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos;  

4) Analises para manifestação nos ofícios e diligências do Tribunal de Contas dos Municípios; 
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 5) Analise e orientação na confecção de recursos contra as decisões do Tribunal de Contas 

dos Municípios. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS HONORÁRIOS 

Pelo objeto descrito na clausula primeira, a CONTRATANTE, pagará ao CONTRATADO, a quantia de 

R$ ________________________ (_______________________________), em 12 (doze) parcelas iguais, até no dia 05 de 

cada mês subsequente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária. 

Órgão: ________________ 

Unidade: __________________ 

Proj/ativ:  ________________ 

Elemento de despesa: _____________________ 

Cod reduzido: ____________________ 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE deverá fornecer, via protocolo do município, aos ADVOGADOS do escritório da 

CONTRATADA, os documentos e informações, necessários ao bons e rápidos  andamentos 

administrativos, ou para atender exigências dos processos, dentro dos prazos estabelecidos, além de 

promover em dias o pagamento dos valores previstos na cláusula segunda deste contrato. 

São ainda de responsabilidade da CONTRATANTE: 

Fornecer todos  os matérias de consumo e equipamentos que se fizerem necessários a prestação 

laboral, quando esta se realizar na sede do município, tais como impressos, tintas, envelopes, 

computador, etc. 

Prestar documentos e informações precisas sobre o planejamento, objetivos e outros dados 

necessários ao desenvolvimento das atividades a serem realizadas pela CONTRATADA. 
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Custear as despesas que se fizeram necessárias com combustível para os veículos dos prestadores de 

serviços, quando necessário a realização de serviços na sede do CONTRATANTE ou em outras 

cidades ou unidades da federação, distintas da sede do CONTRATANTE e do CONTRATADO. 

PARAGRAFO ÚNICO: Ficará a CONTRATADA isenta de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos 

ocorridos em razão da não entrega dos documentos e cumprimento das exigências acima, feitas fora 

dos prazos estipulados. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a prestar ao MUNICIPIO, com zelo e eficiência, os seguintes serviços:  

 Orientação legal nas ações administrativas dos órgãos municipais; 

 Emissão de pareceres em assuntos que revelem complexidade jurídica, mediante solicitação; 

 Acompanhamento das comissões de procedimento administrativo; 

 Analise de minutas de projetos de Lei; 

 Analise para manifestação nos ofícios e diligências do Tribunal de Contas dos Municípios, 

afetos atos de pessoal; 

 Analise e orientação na confecção de recursos contra as decisões do Tribunal de Contas dos 

Municípios que tenham como objeto atos de pessoal; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGENCIA 

O presente contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por acordo entre as 

partes signatárias, por meio de termo adito, conforme autoriza o Artigo 57, II da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OUTROS ADVOGADOS 

Os advogados que a CONTRATANTE eventualmente desejar agregar ao trabalho da CONTRATADA, 

deverão ser aceitos por esta e serão pagos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULAS OITAVA – DA RECISÃO 

Poderá haver rescisão do contrato nas seguintes hipóteses: 
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Determinado por ato unilateral da CONTRATANTE, quando não cumpridas pela CONTRATADA  as 

cláusulas contratuais aqui estabelecidas ou quando seu cumprimento se der do modo irregular seu; 

Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

Judicial, nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir 

quaisquer e/ou omissões da aplicação do presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E por entenderem assim, justas e acordadas, justas e acordadas, assinam o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinaram. 

Gaúcha do Norte MT, ______ de _________ de 2019. 

 

 

__________________________________________________ 

CNPJ: _______________________________________ 

CONTRATADA 

 

                        VONEY RODRIGUES GOULART 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

Testemunhas:1ª ______________________________________________ CPF: ____________________ 

2ª ____________________________________________________________     CPF: ____________________ 
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ANEXO VII– MODELO DE PROCURAÇÃO 

(papel timbrado da empresa) 

Ref> Convite Nº. 02/2019. 

 

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) 
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FORA DOS ENVELOPES 

ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE RENUNCIA 

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 

  

 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 002/2019, 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 
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ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Ao  

Município de Gaúcha do Norte MT  

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

 Gaúcha do Norte - MT 

CARTA CONVITE N.º 002 / 2019 

 

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

_____________________________________________________________________________________________________ . 

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 002 / 2019, no 

prazo total (no máximo 90 dias) de ............. (............) corridos, pelo valor total de R$ ............... 

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

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: 

  Banco do Brasil S.A 

  Agência n.º: ................... 

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