ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Convite Nº 001/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000035/2018-1

1 – DO PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Avenida Coronel Botelho,
458, Centro, CEP: 78.170-000, Nossa Senhora do Livramento – MT, nos termos do que
disciplina o Art. 37, XXI da Constituição Federal e a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações,
representada pela comissão de licitação nomeado (a) pela PORTARIA n.º 001/2018,
publicada no Jornal da AMM do dia 02 de janeiro de 2018, torna público que realizará a
licitação na modalidade de CARTA CONVITE Nº 001/2018, tipo “MENOR PREÇO
GLOBAL”, nas condições descritas nesta Carta Convite e seus Anexos, recebendo os
envelopes até às 09:00 horas do dia 25 de janeiro de 2018, na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.
Maiores informações sobre este processo licitatório poderão ser solicitadas junto à Comissão
Especial de Licitação, pelo telefone (65) 3351-1200, no horário das 07h00min às 13h00minh,
de segunda a sexta-feira. O edital e anexos desta Carta Convite nº. 001/2018 encontra-se
disponível no site http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/.
2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços
Anexo III - Modelo de Declaração do disposto no inciso v, do art. 27 da lei 8.666/93 e de
inexistência de fato impeditivo;
Anexo IV – Modelo de Declaração de que conhece todo o conteúdo do edital e suas
especificidades e que cumpri plenamente os requisitos de habilitação;
Anexo V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo VI – Modelo de declaração de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte –
EPP.
Anexo VII - Minuta do instrumento de contrato.
3. OBJETO DO CONVITE
3.1.

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços especializados de Consultoria em gestão pública em auditoria
contábil, tributária e jurídica para atender a demanda da Secretaria de
Administração e Planejamento, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

3.2. A licitação será realizada pelo regime empreitada por preço global, sagrando-se vencedor
o licitante que ofertar o menor preço.
Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas legalmente constituídas,
convidadas, inscritas ou não no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA
MUNICIPAL/MT, e os demais cadastrados na correspondente especialidade, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data e hora de abertura dos
envelopes contendo documentação e proposta comercial de preços, conforme previsto no
subitem 1.1 do presente instrumento, que manifestarem interesse em participar do certame,
devendo
os
interessados
retirar
o
Edital
no
site
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/, desde que:
a) O seu estatuto ou contrato social inclua o objeto desde convite.
4.2. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e
local expressamente indicado no Preâmbulo, das Documentações e Propostas de Preços
endereçadas a Comissão Especial de Licitação.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual
deverá identificar-se junto ao (a) Presidente da Comissão Especial de Licitação, quando
solicitado.
5.1.1. A licitante deverá apresentar ainda no ato do credenciamento:
a) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso,
devidamente registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em vigor;
b) Cópia da cédula de identidade, CPF ou documento equivalente do procurador e de
todos os sócios da empresa; (Se a empresa se fizer representar por procurador);
c) Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do sócio-gerente, diretor ou
proprietário e de todos os sócios da empresa; (Fazendo-se representar a licitante
pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário)
d) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os benefícios da Lei
Complementar 123/2006, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da
realização do Certame.
5.1.2. Declaração da qualidade de micro cooperativa ou cooperativa de pequeno porte, nos
termos do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 c/c o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
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a) Declaração escrita de que conhece todo o conteúdo do edital e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e experiência na execução do objeto contratado (ANEXO IV).
5.1.3. ATENÇÃO: Os documentos mencionados no Item anterior deverão ser
apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas
dos respectivos originais, para a devida autenticação pela CEL.
5.2. Se a licitante se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento
através de outorga por instrumento público ou particular (com cópia), neste último caso, com
firma reconhecida em cartório.
5.3. Fazendo-se representar a licitante pessoa jurídica, pelo seu sócio-gerente, diretor ou
proprietário, deverá, além dos documentos exigidos anteriormente, comprovar ser o
responsável legalmente, através da cópia e original do contrato social da empresa, podendo
assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.4. Os documentos que credenciam o licitante ou o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
5.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. não implicará
a exclusão da licitante em participar do certame, mas impedirá o representante de
manifestar-se durante a sessão.
5.7 No caso de licitante que seja Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as quais
queiram participar do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei
Complementar n.º 123 de 14 de Dezembro de 2006, deverão apresentar:
5.7.1. REQUERIMENTO, assinado por representante/sócio da empresa licitante,
solicitando valer-se do tratamento diferenciado concedido a microempresas e empresas
de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante do
MODELO ANEXO (VI) deste Edital;
5.7.2. Juntamente com o REQUERIMENTO solicitado no item anterior, no caso de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as quais queiram participar do certame
beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº 123 de 14 de
Dezembro de 2006, deverão apresentar Comprovação de opção pelo SIMPLES obtido no
sitio da secretaria da Receita Federal (para optantes do SIMPLES nacional), ou
Declaração de Imposto de Renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (quanto não optante
do SIMPLES nacional);
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5.7.3. A não apresentação dos documentos citados no item anterior, pelo licitante que
queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº 123 de 14
de Dezembro de 2006, no momento do credenciamento, acarretará a preclusão
automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser
invocado posteriormente.
5.8. Com exceção das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pelo regime
diferenciado da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, os demais licitantes
deverão apresentar declaração de que atendem plenamente os requisitos de habilitação
exigidos neste Edital, conforme modelo constante deste Edital (ANEXO IV);
6. DOS ENVELOPES E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PARA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
6.1 Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”
deverão ser entregues à Comissão Especial de Licitação no dia, hora e local designados neste
Edital, fechados por cola ou lacre, com as seguintes indicações externas, de forma visível e
perfeitamente identificável:
6.2. A sessão para recebimento dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação
(envelope 01) e Proposta de Preços (envelope 02), será realizada no local constante do Aviso
de Licitação, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes dos
licitantes que se fizerem presentes;
6.3. O Presidente submeterá todos os envelopes a rubrica dos presentes, esclarecendo que o
exame da Documentação poderá ser realizado em expediente interno ou na mesma sessão, pela
Comissão de Licitação;
6.4. Após apreciação da Documentação, estando todos os participantes presentes ao ato e não
havendo nenhuma manifestação em contrário à decisão da Comissão, que será registrada em
Ata, o Presidente procederá à abertura da Proposta de Preços;
6.5. O resultado da Habilitação e o Julgamento das Propostas de Preços serão divulgados na
forma da Lei.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Convite nº XXX/2018
ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Convite nº XXX/2018
ENVELOPE N.º 02- PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
7. DO ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO
7.1. O Envelope nº 01 – Habilitação deverá conter os seguintes documentos:
7.1.1. Documentos para Habilitação Jurídica:
a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
a.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração
ou da consolidação respectiva;
b. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
7.2. Documentos que comprovem a Regularidade Fiscal:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser
retiradas no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
c. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e/ou Certidão
Positiva de Débito com Efeito de Negativa, podendo ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
d. Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de
Negativa, emitida pelo INSS podendo ser retirada no site: www.mpas.gov.br;
e. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site:
www.caixa.gov.br;
f. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de
licitações e/ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, do respectivo
domicílio tributário, nos termos do Decreto nº 4.397, de 17/11/2004, ou equivalente, na
hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação; no caso de
empresas sediadas em Mato Grosso podendo ser retirada no site
http://www.sefaz.mt.gov.br/;
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g. Certidão Negativa de Débito Municipal e/ou Certidão Positiva de Débito com
Efeito de Negativa, expedida pela prefeitura contratante;
h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e/ou Certidão Positiva de Débito com
Efeito de Negativa, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei
8.666/93
alterada
pelo
Art.
3º
da
Lei
12.440
de
7/07/2011.
http://www.tst.jus.br/certidao.
7.3. Qualificação Econômico-Financeira:
7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
7.3.1.1.

O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

7.3.1.2.

As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive
com os termos de abertura e encerramento;

7.3.1.3.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador;

7.3.1.4.

A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço
patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no
SICAF:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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7.4. Documentação Complementar:
a) Declaração de que o licitante conhece todo o conteúdo do edital e suas especificidades,
conforme modelo (Anexo IV).
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo (Anexo V).
c) Declarações:
c.1) que não emprega menor nos termos do artigo 7, inciso XXXIII da Constituição
Federal, e inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93;
c.2) não possui em seu quadro qualquer servidor ou ocupante de cargo em comissão de
que desempenhe suas funções junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA
SENHORA DO LIVRAMENTO-MT;
c.3) que não possui dentre os seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios
Administradores da empresa ou firme, funcionário, servidor ou ocupante de cargo em
comissão, servidor público;
c4) que não existe nenhum fato impeditivo de participar em licitações, nos termos da
Lei, conforme modelo – Anexo III;
7.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para autenticação pela Comissão
Especial de Licitação.
7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço
respectivo:
a. se a licitante for a matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b. se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
c. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
d. deverão ser datados dos últimos 30 (trinta) dias da data de abertura do Envelope
nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.
e. não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja
validade é indeterminada.
7.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
7.8 - O Presidente da Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;
7.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição
aos documentos requeridos neste Convite e seus Anexos.
7.10 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo neste Convite e seus Anexos, o Presidente da Comissão Especial de Licitação
considerará o proponente inabilitado.
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7.11 - Poderá o Presidente da Comissão Especial de Licitação declarar qualquer fato formal,
desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a
Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida,
cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a solução.
7.12 - Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Presidente da
Comissão Especial de Licitação considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a licitação.
7.13 - Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do
artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular,
independente da penalidade estabelecida no artigo 138 do Decreto Estadual nº. 7.217/06.
8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
8.1. 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, conforme Item 6 deste Edital, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (dias) 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 supra-citado.
8.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação.
8.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
8.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 8.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 8.3, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
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8.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 8.3, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
8.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.4.5. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos
de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do
art. 3º da LC 123/2006.
9. DO ENVELOPE Nº. 02 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - As propostas deverão ser digitadas e elaboradas em papel timbrado e identificado, ou
impressas em papel tamanho ofício, sem emendas, rasuras, borrões, ou ainda entrelinhas,
numeradas e rubricadas em todas as suas páginas e assinada a última, de acordo com o Modelo
proposto no ANEXO II.
9.2. Dentro do envelope nº. 02 – a Proposta, para sua perfeita caracterização, deverá
conter:
9.2.1 - Proposta sucinta e clara em 01 (uma) única via, conforme ANEXO II.
9.2.2 - O valor exclusivamente na expressão monetária vigente no país, para os preços
unitários e totais de cada item, devidamente especificados unidades e quantidades
consideradas;
9.2.3 - O preço final apresentado na proposta deverá corresponder ao valor total do
serviço a ser contratado.
9.2.4 - As condições do pagamento, conforme o estabelecido no item 11 deste Convite
9.2.5 – Prazo de validade que será de 60 (sessenta) dias.
10. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
10.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão
a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
10.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Secretaria/
Projeto
Reduzido Natureza de
Recurso
Fonte
Valor
Programa
Atividade
Dotação
Despesa
Adm/001
Próprio
2089
040026
33.90.39.00
100
97.560,00
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11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
11.1 - A Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos envelopes, contendo as
propostas dos concorrentes habilitados, levando em consideração o critério MENOR PREÇO
GLOBAL, observando-se as especificações dos materiais e serviços que atendam ao ANEXO
I deste Convite;
11.2 - Serão desclassificadas as propostas que contiverem preços ou condições que
evidenciem sua inexequibilidade ou que estiverem em desacordo com os termos do presente
Convite, ou que colidam com a Legislação pertinente à espécie;
11.3 - Ocorrendo empate entre as propostas de menor preço, será realizado sorteio,
obedecendo aos critérios do § 2º do artigo 45 da Lei nº. 8.666/93;
11.4 - Estando presentes os representantes proponentes das empresas empatadas, o sorteio será
realizado após o término do julgamento do convite à vista de testemunhas;
11.5 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de
documentos ou informação que deveria constar originariamente da proposta, bem como,
solicitar a participação de pessoal técnico da Empresa que permita oferecer melhor juízo
acerca dos equipamentos propostos.
12. FORMA DE PAGAMENTO
12.1. .O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 (dez) dias após o fechamento do
mês, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado
de recebimento definitivo dos serviços pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida para cada secretaria de
acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra.
12.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária,
contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome,
número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
12.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao
valor dos serviços prestados, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a
apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29
da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.
12.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos
serviços, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos.
Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas
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Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única
remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
12.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
12.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo
que referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as
exigências do Edital.
12.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
12.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetária.
12.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
12.12. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a
seguir: nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e
acompanhar a mercadoria.
12.13. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55,
será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem
somente após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
13. DOS PRAZOS, LOCAL, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. Conforme estabelecido no Termo de Referencia – Anexo I.
14. DO CONTRATO
14.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura podendo
ser prorrogado por igual período.
14.2. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o(s) vencedor(es) para, no prazo
de 3 dias úteis assinar(em) o(s) contrato(s), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
14.3. O prazo de que trata o item anterior, 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 previsto no item 14.2.
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14.4. Se neste prazo o licitante não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes na
ordem de classificação para assinar o contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo 1º classificado, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Conforme estabelecido no Termo de Referencia – Anexo I.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
16. 1 – Conforme estabelecido no Termo de Referencia – Anexo I.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:
17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. fraudar na execução do contrato;
17.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. cometer fraude fiscal;
17.1.6. não mantiver a proposta.
17.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
17.2.3. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
17.2.4. multa moratória de até 05% ( cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
17.2.4.a. em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
contratante a promover a rescisão do contrato;
17.2.4.b. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
17.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
17.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
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17.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.4.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
17.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
17.3.3. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.3.4. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
17.5.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
17.5.3. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Não deverá constar na proposta qualquer tipo de desconto, ou outra vantagem, pois o
critério adotado para este Processo Licitatório (Convite) é o de MENOR PREÇO GLOBAL.
18.2 - A apresentação das propostas por parte do licitante importa na aceitação de todas as
cláusulas e condições deste Convite, bem como ao perfeito conhecimento da Lei Federal n.º
8.666/93.
18.3 - Não serão aceitas propostas via fax, sob qualquer forma de pretexto e também não nos
responsabilizaremos por propostas enviadas via correio, que cheguem no órgão licitante fora
do horário estipulado neste Convite.
18.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitações em qualquer fase do Processo a
promoção de diligências ou solicitação de esclarecimentos adicionais aos licitantes, os quais
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deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
18.5. Em nenhuma hipótese serão Admitidas documentos ou propostas fora do prazo e local
estabelecidos neste edital.
18.6. É reservado a Administração o direito de revogar a presente licitação por interesse
administrativo, no todo ou em parte, ou anulá-la em todo ou em parte, por vício
ou ilegalidade, conforme disposto no parágrafo único do Art. 59 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar
o prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo em tais casos, quaisquer
reclamações ou direito a Indenização;
18.7. Só terão direito a usar a palavra, apresentar reclamações ou recursos, assinar atos e
contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão
Julgadora.
19. DO RECURSO
19.1 - Dos atos praticados com respeito a este convite, cabem no prazo de 02 (dois) dias úteis
o RECURSO, a contar do recebimento do resultado do julgamento;
19.2 - O recurso será interposto pelo licitante que assim o desejar, dirigido ao Órgão Licitante,
por intermédio da Presidente da CEL, podendo o mesmo reconsiderar ou não sua decisão; e/ou
não reconsiderando, fazer subir os autos do recurso devidamente informado à autoridade
superior, o que neste caso, esta autoridade proferirá sua decisão;
19.3 - Interposto o recurso, será comunicado uma única vez por correspondência aos demais
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis;
19.4 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado;
19.5 - Não serão aceitos recursos via fax, o mesmo deverá estar devidamente protocolado,
dentro do prazo legal, junto a CEL e terão efeitos suspensivos.
20. DO FORO
20.1. Para dirimir possíveis dúvidas oriundas deste Convite, fica desde já eleito o Foro da
Comarca de Várzea Grande/MT, para defesa das partes, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Nossa Senhora do Livramento-MT., 15 de janeiro de 2018.
Valquíria Ana de Campos
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N° 001/2018
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Validação:

Autorizo:

Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal

1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s):
( ) Secretaria Municipal de Finanças
( x ) Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento
( ) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
( ) Secretaria de Obras e Infra- estrutura
( ) Secretaria de Assistência Social
( ) Secretaria de Saúde
( ) Secretaria de Desenvolvimento Rural
( ) Secretaria de Cultura e Turismo

Otarci Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE
INVESTIMENTO
( ) Capacitação
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( x ) Contratação de Serviços
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente

2 - DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de Consultoria em
gestão pública em auditoria contábil, tributária e jurídica para atender a demanda da Secretaria de
Administração e Planejamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento:
2.2 – Especificação dos itens a serem adquiridos
Item

01

Qtde

12

Und

Mes
es

Cód.
Aplic
218027-8

Especificações
Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços especializados de
Consultoria em gestão pública em
auditoria contábil, tributária e jurídica
para atender a demanda da Secretaria de
Administração e Planejamento.

Preço Unit
R$

Preço
Total R$

8.130,00

97.560,00

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
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Solicita-se a necessidade de contratar os Serviços de Assessoria, Consultoria e Auditoria Contábil,
Tributário e Jurídico pelos seguintes motivos:
• Considerando que, esta Prefeitura Municipal em seu quadro de pessoal não possui um profissional
efetivo qualificado nessa área.
• Considerando que, possuímos um volume muito grande de processos para análise e parecer
Jurídico;
• Considerando o grande volume de alterações nas legislações Federais, Estaduais e Municipais, e
exigência do TCE, a prefeitura precisa desses serviços para realizar acompanhamento, pareceres,
análises, adequações das mesmas, bem como dos processos de licitação.
• Considerando que estes processos são de fundamental importância para o desenvolvimento das
atividades desta entidade.
Os orçamentos foram realizados pelo orçamentista desta Secretaria de Administração, que optou por
cotar os serviços com empresas do ramo para basear a média de preços utilizada neste instrumento.
Assim solicitamos a contratação deste serviço, tendo em vista que são serviços técnicos
especializados, o mesmo se enquadra na Modalidade Carta Convite, e este é fundamentado na Lei nº
782/2015 de 20/05/2015 que estipula valores para as modalidades de licitação, visando atender a demanda da
Prefeitura Municipal.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

4.2.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

5. PÚBLICO ALVO:
5.1. População em geral.
6. LOCAL, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO.
6.1.

A execução dos serviços será iniciada em até 02 (dois) dias a contar da ordem de fornecimento dos
serviços, na forma que segue:
1.1.1.
Atender a demanda da Secretaria diariamente;
1.1.2.
Analisar os termos de referência das unidades demandantes;
1.1.3.
Emitir parecer quanto aos processos licitatórios da administração;
6.2.
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco.) dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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6.3.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
6.4.
Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados,
com a conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.4.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.5.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.6.
O serviço será executado em até no período de 12 (doze) meses a contar da emissão da Ordem
de Fornecimento e assinatura do contrato.
6.7.
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal.
7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
7.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº
2.271, de 1997.
7.2.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
7.3.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
7.4.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
7.5.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.6.
A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
7.7.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.8.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
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legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
7.9.
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008,
aplicável no que for pertinente à contratação.
7.10.
A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
7.10.1. Verificar a pontualidade na entrega dos serviços;
7.10.2. Analisar se os prazos estão sendo cumpridos;
7.11.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.12.
Será designado para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, do objeto da presente
contratação, conforme a seguir:
7.12.1. A (s) Secretaria (s) Municipal (s) de Administração e Planejamento: Servidora Nathalia Gomes
da Silva, que deverá atestar os documentos, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de
pagamento.
8. DA SUBCONTRATAÇÃO:
8.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1. .O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 (dez) dias após o fechamento do mês, conforme
Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de recebimento definitivo dos
serviços pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota
deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra.
9.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra qualquer
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
9.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos serviços
prestados, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a apresentação do comprovante de
regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela
Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de
7/07/2011.
9.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos serviços, os preços
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido
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que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
9.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
9.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido
pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.
8.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas
com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da Adjudicada.
9.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
9.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
9.12. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas,
que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria.
9.13. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida a
contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da
referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
9.14. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no
primeiro dia útil imediatamente subseqüente.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
10.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Secretaria/
Projeto
Reduzido Natureza de
Recurso
Fonte
Valor
Programa
Atividade
Dotação
Despesa
Adm/001
Próprio
2089
040026
33.90.39.00
100
97.560,00
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.

11.2.

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
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pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.3.
Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
11.4.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
11.5.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.6.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
11.7.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
11.8.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.9.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.10.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
11.11.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
12.3.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
12.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
12.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada.
13. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS:

20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Convite Nº 001/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000035/2018-1

13.1.

Atestado de Capacidade técnica dos serviços prestados compatíveis com o objeto deste instrumento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. fraudar na execução do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;
14.1.6. não mantiver a proposta.
14.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
14.2.2. multa moratória de até 05% ( cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
14.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%
(dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
14.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
14.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
14.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
14.2.4.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
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14.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
14.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.5.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

15.

DA GARANTIA

15.1. Não se aplica

16. DA VISTORIA
16.1. Não se aplica.

17. DA VIGÊNCIA:
17.1. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado
por igual período.
18. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
( ) Confirmo a existência de saldo orçamentário
( ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante).
Data:
Contador Municipal
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Assinatura e Carimbo
19. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
19.1.

Carta Convite

19.2.

Participação de Consorcio ( ) Sim ( x ) Não

20. DA ELABORAÇÃO DO TR (TERMO DE REFERENCIA)

20.1.

Jodirce G. Faria Miranda

SETOR: Convênios

LOCAL E DATA: Nossa Senhora do Livramento – MT., 08 de Janeiro 2018
21 - DA APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL PELA UNIDADE SOLICITANTE
Otarci Nunes da Rosa
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Assinatura e carimbo
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/2018
MODALIDADE CARTA CONVITE. Nº. _____/2018.

(Identificação da Proponente – Razão Social, endereço, nº. do CNPJ, etc.)
A proposta devera ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital da Carta
Convite p/ Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados
de Consultoria em gestão pública em auditoria contábil, tributária e jurídica para
atender a demanda da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
Não serão admitidas, em nenhum a hipótese, as propostas que fizerem referencia as de outros
proponentes, sob pena de desclassificação.
A Proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado, sendo
que a apresentação da proposta através do simples preenchimento do presente modelo,
acarretará a desclassificação da proposta.
Item

Qtde

Und

Especificações

Preço Unit
R$

Preço Total R$

O Prazo de execução do objeto será contado a partir da assinatura da Assinatura do Contrato.
Validade da proposta ____/_____/________ no mínimo 60(sessenta dias) dias, contados da
data da sua emissão.
Dados Bancários:
Proponho-me a executar a obra constante do Memorial Descritivo, PLANILHAS, etc., parte
integrante deste certame licitatório, obedecendo ao edital de licitação.
_____________, _____ de _______________ de 2018.
_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente) Carimbo do CNPJ
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI
8.666/93 E DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
(Papel timbrado da empresa)
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ref.: CONVITE Nº. XXXX/2018
(Nome
da
Empresa)
______________________________________,
CNPJ
Nº
__.___.___/____-__, sediada na Rua __________________________________, nº _____,
bairro ____________________, CEP __.___-___, Município ____________________, por
seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
CONVITE Nº XXXX /2018, DECLARA, sob as penas da lei, que:
a. Não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição da República e inciso V, art.27, da Lei
8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
b. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de
decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº
04/90).
c. Inexiste fato superveniente que impede a habilitação desta empresa, na forma do § 2º,
art. 32, da Lei nº 8.666/93.
Cidade/UF, __ de __________ de ____.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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ANEXO IV
(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação)

Em atendimento ao previsto no edital de CONVITE N° XXXX/2018,
DECLARAMOS que conhecemos todo o conteúdo do edital e suas especificidades e que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.
Local e data
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Convite n.º XXXX/2018
Realização: ___/___/___, Hora: ___
Objeto: ____________
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído da Empresa (Identificação completa da licitante), doravante denominado
Licitante, para fins do disposto no item (complementar) do Edital (complementar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a)
A proposta apresentada para participar da (Identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer outro meio ou por qualquer
pessoa;
(b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c)
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f)
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
________________, em___ de________________ de ________
(representante legal do licitante no âmbito da licitação,
com identificação completa)
Observações:
1- Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu
representante legal ou mandatário;
2- Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes (Proposta de
Preço ou de Habilitação).

27

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Convite Nº 001/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000035/2018-1

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar nº123/2006)

Eu,___________________________________________________,
R.G.
nº.
_____________________,
CPF/MF
nº.______________________________________,
representante da empresa ____________________________________, CNPJ/MF nº.
_______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação no CONVITE xxxxxxxx2018 - MENOR PREÇO
GLOBAL Nº. ......./2018, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo,
CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.
Nossa Senhora do Livramento, _____ de ____________ de 2018.

______________________________________________
Representante Legal da Empresa
RG:
CFP/MF:
CNPJ da Empresa:
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ANEXO VII
MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO
Pelo presente instrumento, o Município de Nossa Senhora do Livramento, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Av. Coronel Botelho, 458– Centro, e
denominado de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
XXXXXXXXX, brasileiro, casado, XXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXX
SSP/MT, e do CPF nº, XXXXXXXXXX residente e domiciliado XXXXXXXXXXX em
pleno exercício de seu mandato e funções, e de outro lado a empresa, inscrita no CNPJ sob o
nº, localizada na Rua, CEP, representado neste ato pelo Sr(a), (qualificação), portador da
cédula de identidade RG nº, inscrito no CPF/MF sob o nº, aqui denominada CONTRATADA,
em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com o Edital
nº. XXXX/2018, com a documentação constante no Processo nº xxxx/2018, e ainda
mediante as seguintes cláusulas e condições:
1-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de.........................., que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Carta Convite n.º...../2018, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÔES DAS PARTES

2.1 As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.
2.2. – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
2.2.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital.
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5 - CLAÚSULA QUINTA -– DA DOTAÇÃO
5.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão
a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Secretaria/
Projeto
Reduzido Natureza de
Fonte
Valor
Recurso
Programa
Atividade
Dotação
Despesa
Adm/001
Próprio
2089
040026
33.90.39.00
100
97.560,00

6- CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital e Termo de
Referencia anexo I, com início na data de .........../......../........ e encerramento em
.........../........./...........
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1 A fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.
8 – CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. fraudar na execução do contrato;
8.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. cometer fraude fiscal;
8.1.6. não mantiver a proposta.
8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
8.2.6.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
8.2.7.
multa moratória de até 05% ( cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
8.2.7.a.
em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
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por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
contratante a promover a rescisão do contrato;
8.2.7.b.
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
8.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
8.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
8.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
8.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
8.2.4.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
8.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
8.3.6.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
8.3.7.
tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
8.5.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
8.5.6.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
8.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
9 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à
CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do artigo 77, bem como nos casos citados
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no artigo 78 da Lei 8666/93, independentemente de interpelação judicial, sem que à
CONTRATADA caiba qualquer indenização;
9.2. Poderão ser motivos de rescisão do Contrato, independentemente de notificação judicial
ou extrajudicial, na forma e com os efeitos previstos na Lei 8666/93, sem prejuízo das demais
sanções:
a) O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações
e prazos previstos neste contrato;
b) Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
c) O atraso injustificado na conclusão dos serviços;
d) Decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
e) A Dissolução da sociedade;
f) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;
g) Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
9.3. No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da CONTRATADA, à mesma caberá
receber o valor dos serviços no limite do que já fora executado.
9.4. No caso de rescisão bilateral, à CONTRATADA caberá o valor dos serviços executados.
9.5. Em qualquer das hipóteses suscitadas a CONTRATANTE não reembolsará ou pagará à
CONTRATADA qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da
Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS
10.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
11.1. Este contrato fica vinculado aos termos da licitação, modalidade Convite nº XX/2018,
cuja realização decorre de autorização do Senhor Prefeito Municipal de Nossa Senhora do
Livramento, constante do Processo Administrativo nº ....../2018, e da proposta da Contratada.
12. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
12.1.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
12.1. Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro de Várzea GrandeMT, Estado de Mato Grosso e, por estarem de pleno acordo com o que nele se contém, este
Instrumento Contratual em 02 (duas) vias de igual teor, vai assinado pelos representantes da
CONTRATANTE, e da CONTRATADA, por duas testemunhas a tudo presente.
Nossa Senhora Do Livramento-MT, 15 de janeiro de 2018.
CONTRATADA:
Representante da Contratada
Empresa Contratada
CONTRATANTE:
Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
Identidade nº:

___________________________
Nome:
Identidade nº:
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