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EDITAL RETIFICADO – 2ª Retificação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.2020 - Processo Administrativo n.°650/2020 

PREAMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT, torna 
público que realizará licitação,PARA REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo de disputa ABERTO E FECHADO, através do site www.bll.org.br 
“acesso identificado”, por meio  de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por força das 
disposições contidas na Portaria n 022/2021 do dia 19 de Janeiro de 2021, sediado na Avenida 
Coronel Botelho n. 458, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço GLOBAL,  nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002,do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,do Decreto  nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012,do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, 
de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a REGISTRO DE 
PREÇO para futura e eventual Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para execução dos serviços de 
gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras em andamento ou a serem implementadas 
nas áreas de saúde, educação, segurança, gestão pública, mobilidade urbana e transportes e 
esportes para o Município de Nossa Senhora do Livramento, bem como demais atividades a 
serem desenvolvidas na supervisão, fiscalização, elaboração e correção de projetos composto 
por uma equipe de 03 engenheiros civis, 01 arquiteto urbanista, conforme quantidades e 
especificações constantes neste instrumento. 

1.1. A licitação será realizada em único item, conforme tabela constante do Termo de Referência – 
ANEXO I. 

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, conforme previsto TR - Anexo I. 
1.2. A presente contratação adotará como regime de execução MENOR PREÇO GLOBAL.   
1.3. A justificativa e objetivo para contratação dos serviços licitados neste pregão encontra-se 

previstos no TR – ANEXO I. 
1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema bll  

e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão estas. 
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1.4.1. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, não se alegará 
indução ao erro, devendo o licitante se atentar unicamente às descrições do objeto contidas 
neste Edital e Termo de Referência. 
 

1.5. Foi elaborado pela Secretaria de Municipal de Planejamento, o Termo de Referência nº 
070/2020, constante às fls. 01 a 87, do Processo nº 650/2020, o qual servirá de base para todo 
o procedimento licitatório. 

 
2. DA RETIRADA DO EDITAL, DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DE 
ABERTURA 

2.1. LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através 
do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
www.bllcompras.org.br.  A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de 
julho de 2002.  Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). 

2.2. EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se 
disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br ou pelo 
sitio do município https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no 
Departamento de Licitações, situado à Avenida Coronel Botelho n. 458 – Centro – Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, no 
horário das 07:00 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados: Telefone: 65 
3351-1200, e-mail licitacao@livramento.mt.gov.br. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 27 de julho de 2021, às 10:00 horas-
(horário de Brasília - DF). 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 06 de agosto de 2021, às 09:00 horas-(horário 
de Brasília - DF). 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 06 de agosto de 2021, às 09:30 horas-(horário 
de Brasília - DF). 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 06 de agosto de 2021, às 10:30 horas-
(horário de Brasília - DF). 
 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária, 
prevista no orçamento para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 
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3.1.	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTARIA:	

3.1.1	A	despesa	decorrente	das	contratações	oriundas	da	presente	Ata,	correrão	à	conta	das	seguintes	
dotações	orçamentárias:	

Secretaria/	
Unidade	

Recurs
o	

Projeto
Atividade	

FICHA Natureza	
de	Despesa	 Fonte	

SECRETARIA	DE	EDUCAÇÃO,	ESPORTES	E	LAZER	

Secretaria	de	
Educação	

Próprio	 2045‐Manutenção	e	encargos	da	educação	 94	 3.3.90.39	 100	

SECRETARIA	DE	OBRAS	E	INFRAESTRUTURA	

Secretaria	de	
Obras	

Próprio	 2074‐	Manutenção	de	encargos	e	salários	 377	 3.3.90.39	 100	

SECRETARIA	DE	SAÚDE	

Secretaria	de	
Saúde	

próprio	 2030‐	Manutenção	de	encargos	da	saúde	 237	 3.3.90.39	 100	

 

4. DO REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 
as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES: BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES: 

5.1.   O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no sistema, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

 
5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
5.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema 

da BLL,  e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
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6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento, www.bllcompras.org.br.  

 
6.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

 
6.3. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.   
 

6.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 

 
6.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
6.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e 

micro empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006.  
 

6.7. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
6.6.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 
6.6.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
6.6.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.6.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.6.4.1. I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
6.6.4.1.1. II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.6.4.1.2. III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

6.6.4.2. que estejam sob recuperação judicial, sob falência, concurso de 
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, 
salvo se apresentarem decisão judicial autorizando a sua participação 
em licitações publicas. 

6.6.4.3. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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6.6.4.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

6.7. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

6.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49 – ANEXO IV; 

6.7.2. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 

6.7.3. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

6.7.4. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos - 
ANEXO V; 

6.7.5. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias - 
ANEXO V; 

6.7.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; ANEXO VI; 

6.7.7. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição - 
ANEXO VII; 

6.7.8. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 - ANEXO VIII; 

6.7.9. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ANEXO IX; 

6.7.10. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
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previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991 –ANEXO X; 

6.7.11. Modelo da proposta - ANEXO XI; 

6.7.12. Modelo de inexistência - ANEXO XII; 

6.7.13. Modelo de Declaração de Inidoneidade - ANEXO XIII. 

6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

6.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 
ou por meio de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, 
ou por meio da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS 
NO EDITAL, proposta com a descrição do objeto ofertado-item-e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação.  

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha de uso exclusivo e intransferível da empresa 
cadastrada. 

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, AINDA QUE HAJA ALGUMA RESTRIÇÃO DE REGULARIDADE 
FISCAL E TRABALHISTA, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

7.1.1. valor unitário dos itens e o valor total global.  
7.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência. 
 

7.1.3. O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e do 
preço, apresentando o valor unitário e global do item conforme determinado no Termo de 
Referência.  
 

7.1.4. Na proposta de Preço REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser 
observadas as seguintes condições: 

7.1.4.1. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado, 
conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA do presente edital; 

 
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

6.1. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

7.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 
7.5.2. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, 

antes do término da fase competitiva do pregão. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES. 
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8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

 
8.2.1. Não deverão ser aceitas ofertas de objeto com especificações diferentes do Termo de 

Referência, bem como as propostas devem conter prazo de validade, que vinculam o 
proponente, pelo período de duração. 
 

8.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 

 
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

 
8.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior  ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

8.9. A proposta de preços deverá ser apresentada com as quantidades, preço unitário e 
total, em moeda nacional já consideradas as despesas diretas e indiretas com materiais, mão de 
obra, cumprimento das leis sociais, encargos fiscais, tributários, trabalhistas, civis, transportes, 
taxas, seguros e demais valores e encargos necessários à perfeita execução do objeto. 
 
8.10. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, 
com o(a) Pregoeiro(a) e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances 
dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato 
configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado. 
 
8.11. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor unitário acima do 
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível. 
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8.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 

“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
lance final e fechado.  

8.12.1. No modo de disputa “aberto e fechado” inicia-se com a apresentação de lances sucessivos 
(fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos detentores das melhores propostas 
da fase aberta (fase fechada).   

 
8.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
 

8.14. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

 
8.14.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subseqüentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 

8.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 

8.15.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na 
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

8.16. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 
exigências de habilitação. 
 

8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
8.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

 
8.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
8.21. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  

 
8.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

 
8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
8.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.26.1. no pais; 
8.26.2. por empresas brasileiras;  
8.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 
8.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 

8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados. 
 

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

 
8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
 
8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 duas 

horas que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 
8.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 
 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 
11.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

 
11.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço estimado ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível.  
 

11.2.2. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  
 

11.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 

 
11.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

 
11.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

 
11.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  
 
11.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
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indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

 
11.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

11.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

 
11.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
11.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
11.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
11.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  
 

12. DA HABILITAÇÃO 
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

12.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

12.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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12.2.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

12.2.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

12.2.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
12.2.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subseqüente. 
12.2.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 
verificada por meio dos documentos anexados no  sistema - BLL, bem como, os originais 
posteriormente, enviados por meio físico nos termos deste edital em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto 
na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
12.2.5. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no 
sistema BLL, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 
atualizada. 
12.2.6. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 
Decreto 10.024, de 2019. 
12.2.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob pena de inabilitação, após solicitação do 
Pregoeiro.  

12.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

12.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

12.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

12.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
12.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
12.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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12.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

 
12.5.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 
filial ou agência; 

 
12.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

 
12.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
12.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

 
12.5.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

 
12.6. REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA: 
 

12.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
12.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
12.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

 
12.6.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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12.6.5. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS: Inscrição 
Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto da licitação.  

 
12.6.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

 
12.6.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
12.6.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 
 

12.7. QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
12.7.1. Certidão negativa de falência de que não esteja recuperação judicial, sob falência, concurso de 

credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, salvo se apresentarem 
decisão judicial autorizando a sua participação em licitações publicas.  

12.7.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

12.7.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
12.7.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
12.7.2.3. 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; 

12.7.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 
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SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
12.7.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez) 
por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

12.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

12.9. Atestado(s) de Qualificação Técnico, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, que comprove(m) que a licitante executou serviço(s) de característica(s) técnica(s) 
similar(es) ou superior(es)  que compreendam as seguintes atividades:  gerenciamento, 
monitoramente, gestão, supervisão, fiscalização de obras (publicas e/ou privadas), elaboração e 
correção de projetos civis e/ou arquitetônicos.  

 
12.10. Registro de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Lei nº 12.378, de 
31/12/2010), dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus responsáveis técnicos. 

 
12.11. Caso a licitante não tenha em seu quadro permanente os responsáveis técnicos exigidos neste 

edital, deverá apresentar à Contratante, à época da assinatura do contrato, Cópia de contrato de 
trabalho e/ou CTPS dos profissionais que irão executar os serviços contratados, juntamente com 
as respectivas Certidões dos Órgãos de Classe (CREA e CAU) que atestam a aptidão/capacidade 
para desempenhar as tarefas assumidas pela Empresa.  
 
12.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 
último exercício. 

 
12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
12.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 
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12.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
12.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 
12.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
12.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
 
12.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 

 
13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.6. Os documentos da Empresa vencedora anexados no sistema BLL, deverão ser 
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 04 (quatro) 
dias úteis, contados da data da sessão pública virtual; 

11.1.1. Deverá enviar juntamente com os documentos mencionados no 
item acima a PROPOSTA DE PREÇOS contendo: 
11.1.1.2. Os documentos referidos neste item, deverão ser 
encaminhados, para a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 
Livramento/MT - Endereço: Av. Coronel Botelho n. 458, Centro, 
Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170.000. A/C: CPL – 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA, 
mediante envelope fechado e lacrado. 

11.1.2. Os documentos enviados deverão estar com data de emissão 
máxima do dia da abertura da sessão publica.  

 
7.7. A proposta final  corrigida do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada via 

e-mail lcitacao@livramento.mt.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.2.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
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devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

11.2.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante  vencedor, para fins de pagamento. 

11.2.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, 
o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e 
por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

13.1.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 

13.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

13.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 

13.4.  A oferta deverá ser firme e precisa limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

13.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

14. DOS RECURSOS 
14.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

14.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente, nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito 
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.1.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias úteis para apresentar as razões, via email licitacao@livramento.mt.gov.br, ou 
presencialmente no protocolo geral da prefeitura. 

14.1.3. Poderá o pregoeiro acatar ou não o recurso da licitante recorrente, de plano, e, 
inaudita altera pars desde que motivadamente e embasamento legal.  

14.1.4. Em não sendo o caso de indeferimento ou acolhimento imediato do recurso, 
será(ao), desde logo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo email licitacao@livramento.mt.gov.br, 
ou presencialmente sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 
contar da ciência do recurso através do recurso da CPL 
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14.1.5. Será assegurada, vista imediata dos autos e dos elementos indispensáveis de 
defesa dos interesses dos recorridos.  

14.1.6. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

14.2. A petição Recursal deverá ser encaminhada, devidamente instruídas (assinatura, 
endereço, razão social, nº do processo, nº do pregão e telefone para contato, e-mail).  

14.3. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 
subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.  

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) pregoeiro (a) ao vencedor.  

14.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento .  

14.5.1. O Pregoeiro poderá conhecer de recursos intempestivos sempre a que 
apontarem atos nulos ou inválidos que comprometam a supremacia do interesse 
publico, e atinjam os princípios da legalidade, isonomia, moralidade, probidade e 
publicidade e eficiência. 
14.5.2. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, 
§1º da LC nº 123/2006.  

13.1.2.1. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
cadastro do sistema eletrônico BLL, sendo responsabilidade do licitante 
manter seus dados cadastrais atualizados. 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

20 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

 
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação, conforme  
Termo de Referência – ANEXO I. 

16. DA GARANTIA CONTRATUAL DO OBJETO  
16.1. Não haverá exigência de garantia do objeto para a presente contratação, conforme  

Termo de Referência – ANEXO I. 
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 
17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 
seu recebimento. 

 
17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 
17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições. 

 
 
18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

18.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 
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que seja assinado e devolvido no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 
18.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
18.3.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
18.3.3. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
18.3.4. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
18.3.5. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 

77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

18.3.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta aos órgãos de controle 
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

18.3.7. A época da assinatura dos contratos, a administração poderá realizar consultas á as 
certidões emitidas licitante vencedora e caso a empresa estiver com documentação 
vencida devera proceder a sua regularização antes da contratação. 

18.3.8. Na hipótese de irregularidade de certidões, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, com possibilidade de 
igual prorrogação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

18.3.9. Sem prejuízo do item anterior na assinatura do contrato será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 

18.3.10. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços. 

18.3.11. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
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documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços. 

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I a este Edital. 
 

20. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DA FISCALIZAÇÃO 
20.1. Os critérios de execução do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência - ANEXO I a este Edital. 
 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência - ANEXO I a este Edital. 
 

22. DO PAGAMENTO 
22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO 

I a este Edital. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
23.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta. 

23.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

23.3. multa moratória de 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

a) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

b) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

c) 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; 

d) impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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e) 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; 

23.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
23.5. 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. 

23.6. 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. 

 
24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 
24.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 
24.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

 
24.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

25.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

25.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

25.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@livramento.mt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida 
Coronel Botelho n. 458 – Centro, seção protocolo/recepção.  

25.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,  
sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação.. 
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24.3.1. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

25.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

24.4.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

25.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

24.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação 

24.5.2. Em caso de concessão de efeito suspensivo que implique na alteração do 
edital ou comprometa a formalização das propostas, será remarcado nova data 
para a realização da sessão publica. 

25.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 
26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 

 
26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 
 
26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
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26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 
26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

 
26.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
26.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ , bll.org.br e Portal de Transparência  e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Coronel Botelho n. 458 – Centro – 
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, nos dias úteis, no horário das 07:00 
horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

26.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
28.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
28.12.2. ANEXO I – A – Estudos Preliminares 
28.12.3. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro; 
28.12.4. ANEXO III – Minuta de Contrato 
28.12.5. ANEXO IV – que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

28.12.6. ANEXO V - que está ciente e concorda com as condições contidas no 
Edital e seus anexos; 

28.12.7. ANEXO V - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no 
Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 
editalícias; 

28.12.8. ANEXO VI - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

28.12.9. ANEXO VII - que não emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

28.12.10. ANEXO VIII - que a proposta foi elaborada de forma independente, 
nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 
2009; 

28.12.11. ANEXO IX - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

28.12.12. ANEXO X - que os serviços são prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
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regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

28.12.13. ANEXO XI - Modelo da proposta -; 
28.12.14. ANEXO XII - Modelo de inexistência; 
28.12.15. ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Inidoneidade. 

Nossa Senhora do Livramento-MT, 20 de julho de 2021. 

Silmar de Souza Gonçalves 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA N° 070/2020 - RETIFICADO 

  NUMERO DO PROCESSO: 650/2020 
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  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Autorizo: 
 
 

 
Silmar de Souza Gonçalves 

Prefeito Municipal 

Validação: 
 

JodirceGonçalina Faria Miranda 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento       

 
1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS 2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE INVESTIMENTO 

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

(   ) Capacitação 
(   ) Equipamento de Apoio 
(   ) Equipamento de TI 
(   ) Consultoria/Auditoria/Assessoria 
( X ) Contratação de Serviços 
(   ) Bens de Consumo 
(   ) Material Permanente 

2 – SERÁ ADOTADO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP? 

2.1. (X) Sim       (___) Não  

Justificativa para o uso do SRP*: 

Tendo em vista a necessidade de contratação de uma Empresa especializada em prestação de serviços de 
engenharia para atender a demanda da Secretaria de Administração em geral, e que os serviços serão 
executados mediante solicitação do órgão demandante e ainda por não haver disponibilidade orçamentária 
para a reserva do valor estimadosugerimos o processo licitatório seja registro de preço, e que o início da 
execução dos serviços será através de formalização de contrato. 

 
3 - DO OBJETO 

3.1 Constitui objeto da presente Licitação a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de engenharia, pelo regime de empreitada porpreço global, para execução dos serviços de gerenciamento, 
supervisão e fiscalização das obras em andamento ou a serem implementadas nas áreas de saúde, educação,  
segurança, gestão pública, mobilidade urbana e transportes e esportes para o Município de Nossa Senhora do 
Livramento, bem como demais atividades a serem desenvolvidas na supervisão, fiscalização, elaboração e 
correção de projetos composto por uma equipe de 03 engenheiros civis, 01 arquiteto urbanista, conforme 
quantidades e especificações constantes neste instrumento. 

3.2. PARCELAMENTO DO OBJETO ( X ) SIM  (  ) NÃO 

3.2.1. A forma de entrega do objeto será parcelada, uma vez que este compreenderá o atendimento da 
demanda das secretarias, ou seja, sempre que julgar necessário, a Contratante solicitará, durante a vigência da 
ARP, a execução dos serviços registrados, na quantidade necessária, mediante a entrega da Ordem de 
Fornecimento e Nota de Empenho.  

3.3. AGRUPAMENTO Grupo: (     )  SIM (  X  ) NÃO 

3.3.1. Por se tratar de serviços de engenharia  não há necessidade de Agrupamento. 
 

3.4. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

28 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

 
ITEM 

 
IDENTIFICAÇÃO 
APLIC 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNI. DE 
MEDIDA 

QUAT VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

01 350937-0 

Contratação de empresa 
especializada em prestação de 
serviços de engenharia, pelo 
regime de empreitada por preço 
global, para execução dos 
serviços de gerenciamento, 
supervisão e fiscalização das 
obras em andamento ou a serem 
implementadas nas áreas de 
saúde, educação, cultura, 
segurança,gestão pública, 
mobilidade urbana e transportes, 
assistência social e esportes para 
o Município de Nossa Senhora 
do Livramento,  bem como 
demais atividades a serem 
desenvolvidas na supervisão, 
fiscalização, elaboração e 
correção de projetos, composto 
por 03 engenheiros civis e 01 
arquiteto urbanista. 

MÊS (có
d.1092) 

 

12   

                                                                                                                                                                                          TOTAL: 
 

3.5 – DEFINIÇÃO DO OBJETO (assinalar uma opção dentre as elencadas abaixo) 

(___) Fornecimento de bem(ns) em uma parcela (= compra c/entrega única) 

(_X_) Fornecimento de bem(ns) em mais de uma parcela (= compra com entrega parcelada - apresentar 
cronograma relativo às entregas). 

 
4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. DA RAZÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO: 

4.1.1.REGISTRO DE PREÇO - O presente Termo de Referência tem por objetivo CONTRATAÇÃO de uma empresa no ramo de 
engenharia para dar continuidade aos serviços de gerenciamento, supervisão, fiscalização, das Obras e projetos que se encontra em 
andamento, e as quais estão para ser executadas. 
Salientamos a importância de ser feito um PREGÃO ELETRONICO, uma vez que temos obras em execução, e que a paralisação neste 
momento por falta de fiscalização impactaria diretamente ao atendimento das necessidades da população. 
Considerando que a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para 
execução rotineira dos serviços aqui descritos e também O Processo/contrato nº 035/2015 encontra-se vencido com seus Aditivos, e que 
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não podemos mais formalizar Aditivos, portanto não temos contrato vigente para o fornecimentos deste serviços aqui mencionados, 
perante isto é que a Prefeitura  solicita que seja feito um Pregão eletrônico pelo regime de empreitada porpreço global com 
vigência de 12 (doze) meses  para prestação de serviços de Engenharia . 
Diante disto é que esta Prefeitura necessita contratar uma empresa para prestação dos serviços aqui mencionados e que a Contratada se 
dispõem a disponibilizar os profissionais para trabalharem nas dependências da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, com uma 
equipe de 4 profissionais composto por 3 (três) Engenheiros Civil e 1 (um) Arquiteto Urbanista. 
 
4.1.2. O objeto a ser contratado enquadra – se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00 
e Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais do 
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade PREGÃO ELETÔNICO pelo regime de empreitada por preço 
global 
4.1.3. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014), bem como a Lei 123/2006. 
4.1.4. A opção pela modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO pelo regime de empreitada por menor preço global se torna 
importante pelo fato de ampliar a participação das empresas no processo licitatório, e está na forma prevista no art. 45, §1º da Lei nº 
8.666/93. 
 

4.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO BEM:  

4.2.1. A prestação de serviços compreenderá a disponibilidade dos seguintes profissionais: 

a) 03 engenheiros civil - com experiência em serviços de supervisão e/ou fiscalização de obras e/ou similares aos do objeto desta 

licitação. 

 b) 01 arquiteto - com experiência em serviços similares aos do objeto desta licitação. 

4.2.2.Os profissionais fornecidos pela empresa CONTRATADA deve ter o conhecimento dos critérios para caracterização do objeto a 
ser contratado, estabelecimento de normas, especificações e procedimentos que orientem os processos de desenvolvimento, aprovação e 
avaliação dos trabalhos, metodologia de planejamento gerencial das atividades de supervisão e fiscalização, estabelecidos dos padrões, 
critérios e níveis de qualidade desejados para os serviços a serem realizados. 
4.2.3. Do recurso e caracterização do pessoal, do acompanhamento fiscalização e recebimento dos serviços e das medição e forma de 
pagamento. 
Controle Gerencial do Programa de Obras baseado em informações colhidas em campo, através de serviços de apoio técnico gerencial, a 
saber: 
a)  Monitoramento do Programa de Obras para cumprimento das metas e prazos estabelecidos, com controle gerencial técnico, 
financeiro e administrativo, incluindo as atividades; 
b)  Gestão e monitoramento da elaboração e revisão de projetos; 
c)  Apoio e assessoramento para as operações de desvios de tráfego; 
d) Acompanhamento da Execução das Obras. 
e) Controle e Supervisão Ambiental das Obras baseado em Plano de Controle Ambiental; 
f) Laudos de Consultoria Especializada; 
g) Elaboração de Revisão de Projetos, quando for o caso. A Empresa Contratada deverá atender as eventuais correções e/ou ajustes do 
projeto de forma a não comprometer o cronograma estabelecido para as obras; 
Acompanhamento da Execução das Obras, inclusive das atividades de Controle Tecnológico e Topográfico de acordo com os projetos de 
engenharia, as Normas Técnicas, Instruções e Especificações Técnicas estabelecidas pelo projeto. 
As obras objeto do contrato são representadas, dentre outras, por: 
03 (dois) Engenheiro Civil – Profissionais de nível superior, devidamente registrado junto ao CREA com experiência comprovada em 
supervisão ou fiscalização de obras e serviços de infraestrutura, obras de arte especiais, edificações e demais, e/ ou Planejamento, 
programação e controle de obras, e/ ou execução de levantamento de Quantitativos, elaboração de orçamento de obras e serviços e 
elaboração/ controle de Medições, 
01 (um) Arquiteto Urbanista – Profissionais de nível superior, devidamente registrado junto ao CAU com experiência em supervisão ou 
fiscalização de obras e serviços de infraestrutura, obras de arte especiais, edificações e demais, e/ou Planejamento, programação e 
controle de obras, e/ou execução de levantamento de Quantitativos, elaboração de orçamento de obras e serviços e elaboração/controle 
de Medições. 
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4.3. JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DOS QUANTITATIVOS (BENS/SERVIÇOS) 
REQUISITADOS, TAIS COMO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DOS EXERCÍCIOS 
ANTERIORES, RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO E/OU OUTROS DADOS OBJETIVOS QUE 
DEMONSTREM O DIMENSIONAMENTO ADEQUADO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO. 
4.3.1.Foi anexado ao processo o contrato firmado com a empresa P1, em que foi formalizado em 2015, tendo seu 
contrato prorrogado por 60 meses, que compreendia a contratação de 02 engenheiros civil e  01 arquiteto, no 
entanto como a demanda desta administração vem aumentando, e vemos a necessidade de se contratar mais um 
engenheiro na área  de engenharia civil para realização dos serviços e atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de Nossa Senhora do Livramento/MT. 
4.4. MANIFESTAÇÃO SOBRE PRÁTICAS E/OU CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
ECONOMICAMENTE VIÁVEIS ADOTADOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (TCU, AC. 
2.380/2012-2ª CÂMARA)? 
4.4.1.Não se aplica, tendo em vista que por se tratar de contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de engenharia, para atender às demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT, não é possível adotar os critérios de sustentabilidade. 
4.5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA QUANTO À INVIABILIDADE DE UTILIZAR-SE O FORMATO 
ELETRÔNICO DO PREGÃO (ART. 4º, § 1º, DO DECRETO Nº 5.450/05). 
4.5.1.Não se aplica,tendo em vista que este processo será feito por Pregão Eletrônico. 

4.6. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DEPESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO 
DO RAMO DO OBJETO DA LICITAÇÃO (ART. 3º, III, DA LEI Nº 10.520/02, ART. 8º, II, DO 
DECRETO Nº 3.555/00 E ARTS. 15, III E 43, IV DA LEI Nº 8.666/93 E IN/SLTI 05/2014) E SISTEMA 
RADAR TCE/MT, E DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE PESQUISA DIVERSO DO DISPOSTO NO 
§2º DO ART. 2º DA IN/SLTI 05/2015, FOI TAL SITUAÇÃO JUSTIFICADA? (ART. 2º, § 3º DA IN/SLTI 
05/2014). 
4.6.1.Os orçamentos foram realizados pela servidora Jackeline Mendes da Silva, que realizou a cotação em empresas do ramo através de 
email, estes orçamentos serviram de balizamento dos preços para inicio do Processo Licitatório, os mesmo foram atestados pela 
Orçamentista do Setor de Compras, a Srª Jackeline Mendes da Silva nomeada através da Portaria de n° 002/2020.  
4.6.2.. Sendo assim, foram solicitadas por email as empresas P1 ARQUITETURA E ENGENHARIA e-mail- 
contato@p1arquitetura.com.br  CNPJ: 17.504.585/0001-80, telefone para contato (65) 3027-3180, (65) 99944-0823 no dia 
20/08/2020 as 10:56, L.F.Pereira Engenharia email: Luiz_fernando.pereira@hotmail.com CNPJ: 24.686.425/0001-64 telefone 
(66) 98463-8930 no dia 20/08/2020 10:59 empresa PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI email: 
engprisma@hotmail.com CNPJ: 09.576.427/0001-07 telefone (65) 99311-0757  o site do BANCO DE 
PREÇOhttps://www.bancodeprecos.com.br/ CNPJ: 07.797.967/0001-95 e TRIBUNAL DE CONTAS 
https://www.tce.mt.gov.brPESQUISA PELO RADARhttp://radardeprecos.tce.mt.gov.brCNPJ: 15.024.128/0001-62.  
                     Parâmetros - Pesquisa com os Fornecedores; Por se tratar de serviços técnicos profissionais  na área de engenharia 
não obtivemos êxito na pesquisa nos sites, a pesquisa de preço foi realizada diretamente com fornecedores do ramo do objeto e  
por se tratar de serviços técnicos específicos. 
 

4.7. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 
4.7.1.  Não se aplica.  
4.7.2. A vedação da participação de consórcio se justifica por serem de pequeno valor e baixa complexibilidade e 
a participação de consórcios poderão restringir a concorrência, pois, as empresas consorciadas deixariam de 
competir entre si e ainda não daria condições de participação a outras empresas levando a Administração a não 
selecionar uma proposta mais vantajosa. 
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4.7. JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO): Tratamento Diferenciado a microempresas (MEs) e empresas de 
pequeno porte (EPPs) – conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela 
LC n.º 147/2014): 
4.7.1.  (__) Valor Referencial até R$ 80.000,00 * – Se o referencial de preço, obtido por meio da coleta de 
orçamentos (sobre a forma de coleta de orçamentos vide o tópico 5 deste modelo de TR), for igual ou inferior a 
R$ 80.000,00, a 1ª tentativa de licitação será disputada exclusivamente por MEs e EPPs, nos termos do art. 48, 
inc. I, da Lei Complementar n.º 123/2006. Se a 1ª tentativa restar frustrada ou deserta, a(s) próxima(s) tentativa(s) 
será (ão) aberta(s) à ampla participação, aplicando-se somente a preferência a MEs/EPPs no caso de empate ficto 
(arts. 44 e 45 da LC n.º 123/2006). 
(*) Obs.: A regra acima vale tanto para compras quanto para serviços. 

Tendo em vista que o item existente neste processo, Possui o valor estimado acima de R$ 80.000,00, será 
aberto para ampla concorrência, segue abaixo a quantidade e especificação do item que terá sua disputa 
aberta à ampla concorrência: 
ITEM 1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia, pelo regime de 
empreitada porpreço global, para execução dos serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras em 
andamento ou a serem implementadas nas áreas de saúde, educação, cultura, segurança,gestão pública, 
mobilidade urbana e transportes, assistência social e esportes para o Município de Nossa Senhora do Livramento,  
bem como demais atividades a serem desenvolvidas na supervisão, fiscalização, elaboração e correção de 
projetos, composto por 03 engenheiros civis e 01 arquiteto urbanista. 

 
5. VALORES ESTIMADOS (ORÇAMENTOS): 

5.1. O valor unitário para o item que compõe o objeto desta TR está detalhado no MAPA 
COMPARATIVO página 31 deste termo, em que nas propostas apresentadas pelas empresas serviram de 
balizamento para encontramos a média dos preços.  

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002. 

 
7. PÚBLICO ALVO: 
7.1. População em geral. 

 
8. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO / DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Prazo de Entrega ou de Execução, Local, 
Condições, Prazo de Aceite) 

8.1.1. Prazo para entrega do objeto:O serviço iniciará em até 02 (dois) dias após a emissão da ordem de 
serviços; 

8.1.2. Prazo para recebimento provisório do objeto, se houver:xxxxxxxxxx 

8.1.3. Prazo para recebimento definitivo do objeto: xxxxxxxxxx 

8.1.4. Prazo para execução dos serviços: 12 (doze) meses. 

8.1.5. Prazo para início da execução dos serviços: Até 02 (dois) dias após o recebimento da ordem de serviço. 

8.1.6. Prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção e/ou substituição do objeto, no todo ou em parte, 
entregue fora das especificações? Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

8.1.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 
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incorreta execução do contrato. 

8.1.8. Do local de entrega/execução dos materiais e/ou serviços:  Os serviços serão executados nas 
dependências da Secretaria Municipal de Obras, de segunda a sexta feira no horário de atendimento da 
Prefeitura, sendo computados semanalmente 40 horas trabalhadas. 

 
9.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 
a entrega do(s) serviço(s) contratado(s), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

9.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação, o 
Servidor da Secretaria de Administração: Sr. Fernando Monteiro. 
 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
10.1.1. Se Aplica. 

 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
11.1.O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente aos serviços executados objeto contratado, mediante a apresentação do comprovante de 
regularidade referente FGTS e INSS e CND Trabalhista. 
11.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato. 
11.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
11.5. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverá ser tomada as providências 
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previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
11.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
11.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital.  
11.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
11.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
11.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
11.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
11.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
11.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
11.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
                                                            365                                                            365 
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12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
12.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Secretaria/ 
Unidade 

Recurso 
Projeto 

Atividade 
FICHA Natureza de 

Despesa Fonte Valor 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

Secretaria de 
Educação 

Próprio 
2045-Manutenção e encargos da 

educação 
94 3.3.90.39 100  

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

Secretaria de 
Obras 

Próprio 
2074- Manutenção de encargos 

e salários 
377 3.3.90.39 100  

SECRETARIA DE SAÚDE 

Secretaria de 
Saúde 

próprio 
2030- Manutenção de encargos 

da saúde 
237 3.3.90.39 100  

 
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

13.1.1. efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
neste instrumento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a 
prestação de serviço. 

13.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

13.1.3. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

13.1.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.1.5. Executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos pela Administração, de acordo com o especificado na 
proposta, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;  

13.1.6. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da legislação 
vigente, pela execução dos serviços citados neste Termo de Referência;  

13.1.7. A CONTRATADA emitirá mensalmente após prévio empenho a Nota Fiscal dos serviços executados, bem 
como dos quantitativos dos profissionais que efetivamente realizaram os serviços no período de acordo com valores 
apresentados na proposta e acompanhado de relatório de execução dos serviços; 

13.1.8. As atividades dos serviços desta contratação é para a gestão dos empreendimentos e  

no cumprimento das metas definidas pelas secretarias, contemplam as seguintes atribuições: 

a) Controle Gerencial do Programa de Obras baseado em informações colhidas em campo, 

através de serviços de apoio técnico gerencial, a saber: 
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- Monitoramento de Obras para cumprimento das metas e prazos 

estabelecidos, com controle gerencial técnico, financeiro e administrativo, incluindo as 

atividades; 

- Gestão e monitoramento da elaboração e revisão de projetos; 

- Apoio e assessoramento para as operações de desvios de tráfego; 

- Acompanhamento da Execução das Obras. 

b) Controle e Supervisão Ambiental das Obras baseado em Plano de Controle Ambiental; 

c) Apoio Técnico aos Processos Expropriatórios e Controle de Desapropriação e 

Remanejamento das famílias atingidas pelas obras; 

d) Laudos de Consultoria Especializada; 

e) Elaboração de Revisão de Projetos, inclusive de desvios de tráfego, quando for o caso. A 

Empresa Contratada deverá disponibilizar equipes tecnicamente capacitadas para atender 

as eventuais correções e/ou ajustes do projeto de forma a não comprometer o cronograma 

estabelecido para as obras; 

f) Acompanhamento da Execução das Obras, inclusive das atividades de Controle 

Tecnológico e Topográfico de acordo com os projetos de engenharia, as Normas Técnicas, 

Instruções e Especificações Técnicas estabelecidas pelo projeto. 

Este Termo de Referência estabelece as diretrizes gerais que deverão ser obedecidas pela 

CONTRATADA na Execução de Serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das Obras no município de 

Nossa Senhora do Livramento-MT  sob a responsabilidade da CONTRATADA compreendendo os trabalhos indicados 

pelo projeto. 

As diretrizes a serem cumpridas compreendem as ações descritas a seguir. 

Os serviços deverão contemplar, no mínimo: 

 Verificação da qualidade da obra abrangendo o acompanhamento e monitoramento dos 

controles tecnológicos dos serviços realizados e dos materiais aplicados; 

 Medição e avaliação técnica dos serviços realizados; 

 Acompanhamento da implantação das medidas mitigadoras e de proteção ambiental, 

realizando o monitoramento ambiental; 

 Acompanhamento das diversas etapas das obras, verificando o cumprimento integral das 

soluções dos projetos de engenharia; 

 Prestação de serviços de consultoria especializada; 

 Apoio às atividades de implantação das obras, quanto aos aspectos de desapropriação e 

remanejamento de interferências; 
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 Análise e revisão de projetos; 

 Planejamento e controle físico e financeiro das obras; 

 Acompanhamento das condições de segurança durante as obras; 

 Acompanhamento e verificação do controle geométrico dos serviços executados; 

 Elaboração de relatórios mensais, parciais e finais; 

 Apresentação das propostas de medições mensais para a Prefeitura do Município de Nossa Senhora do Livramento  para a 

apreciação e atestação de conformidade. 

                    13.2.  Fornecimento à Fiscalização e informações sobre as obras, particularmente 

nos seguintes aspectos: 

 Qualidade dos serviços de campo, inclusive obediência ao projeto de engenharia; 

 Obediência aos dispositivos contratuais, inclusive os da proposta de preços; 

 Cumprimento dos prazos e metas contratuais ou aquelas estabelecidas pela Fiscalização; 

 Avaliação do desempenho da estrutura da Construtora na execução do contrato, 

relacionando o pessoal e equipamentos alocados; 

 Aspectos gerais do canteiro de obras quanto a limpeza, organização e bem-estar; 

 Adoção das medidas mitigadoras estabelecidas em relação ao impacto ambiental gerado 

pela realização dos trabalhos; 

 Controle dos quantitativos dos serviços executados para fins de elaboração das medições. 

                13.3.  Execução direta de serviços, compreendendo: 

 Esclarecimentos à Construtora e Fiscalização do Município de Nossa Senhora do Livramento quanto ao projeto de engenharia; 

 Acompanhamento da execução de cada etapa da obra, supervisionando os serviços 

executados; 

 Liberação de cada etapa das obras; 

 Solução de problemas construtivos imprevistos surgidos; 

 Acompanhamento da execução dos ensaios tecnológicos, estabelecendo e verificando os 

padrões para averiguação daqueles realizados pela Construtora; 

 Acompanhamento da execução do controle geométrico e verificação dos levantamentos 

executados pela Construtora para elaboração das medições. 

            13.4. As tarefas pertinentes ao presente escopo são caracterizadas a seguir: 

 Análise dos projetos e dos outros documentos relativos às obras, com o objetivo de se 

inteirar das características técnicas, soluções de projeto e demais aspectos; 

Verificação quanto ao atendimento dos padrões de projeto da Prefeitura Municipal de 

Nossa Senhora do Livramento; 

 Avaliação do cronograma de execução das obras apresentado para a implantação do 

projeto e, se for o caso, execução de readequação em conjunto com a Construtora e a 
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Fiscalização para atendimento as metas preconizadas; 

 Análise do levantamento de interferências e exame dos projetos de remanejamentos de 

serviços públicos existentes; 

 Verificação da implantação da sinalização para a execução das obras, bem como da 

manutenção e operação de acordo com a orientação da Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento; 

 Avaliação dos projetos e das condições de manutenção dos desvios de tráfego; 

 Acompanhamento da execução das etapas de serviços, de modo a efetuar o controle 

físico-financeiro do avanço das obras; 

 Verificação da qualidade dos materiais e dos processos construtivos adotados na 

realização das obras; 

 Avaliação da efetividade do Sistema de Gestão da Qualidade adotado pela Construtora; 

 Análise quanto ao cumprimento das obrigações contratuais pela Construtora, informando 

oportunamente à Fiscalização a ocorrência de eventuais desvios; 

 Realização em modelo específico das medições mensais das obras executadas pela 

Construtora para, juntamente com os elementos e dados de campo, submeter à aprovação 

pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT; 

 Acompanhamento e verificação dos controles tecnológicos realizados para a atestação da 

qualidade dos serviços executados; 

 Liberação das etapas dos trabalhos executados, em obediência às prescrições das normas 

e especificações em vigor; 

 Comunicação a Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento quanto à paralisação da continuidade dos serviços 

devido a alguma irregularidade identificada, informando sobre o problema observado e a providência a ser tomada; 

 Verificação, no caso de dúvidas, por intermédio da execução de ensaios e levantamentos 

complementares por amostragem da qualidade do controle tecnológico e do controle 

geométrico executado pela Construtora; 

 Emissão de parecer técnico sobre eventuais propostas da Construtora, quanto às 

alterações de projeto na fase de execução das obras ou modificação do prazo apresentado 

no cronograma de implantação; 

 Análise dos projetos, apresentando propostas para a adequação as condições locais de 

construção, informando os impactos nos custos e prazos decorrentes da adoção da 

alternativa, e promovendo a elaboração da nova solução; 

 Coleta, organização e manutenção à disposição da Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, dos dados e 

informações relativas às obras; 

 Realização de registros, elaboração de análises e emissão de conceitos relativos à 

evolução das obras; 
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 Acompanhamento da elaboração dos projetos de “As Built” pela Construtora em 

conformidade com as exigências da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento; 

 Acompanhamento da implantação em campo, das soluções previstas em projeto; 

 Assessoria em relação às questões técnicas ou contratuais das obras em andamento seja 

por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas; 

 Avaliação dos dispositivos e demais medidas e ações para a redução dos acidentes e 

elevação em geral do nível de segurança do trânsito, propondo aprimoramentos, ou 

sanando outros aspectos inadequados ou insuficientes constatados in loco; 

 Prestação de serviços de consultoria na resolução de questões técnicas, necessidade de 

complementação/ execução de projetos, medidas administrativas e contratuais ou por 

iniciativa da Fiscalização; 

 Orientação quanto à execução dos serviços por parte da Construtora, fornecendo-lhe os 

elementos necessários ao início e ao avanço da obra; 

 Acompanhamento da execução das etapas das obras, zelando pelo cumprimento das 

determinações pertinentes a cada uma delas, procedendo à respectiva anotação no Livro 

de Ocorrências e Diário e Obras; 

 Participação e acompanhamento na definição das soluções técnicas a adotar para 

equacionamento dos problemas ocorrentes nas obras sejam eles rotineiros ou específicos; 

 Comunicação a Contratante sobre a necessidade de paralisação, mediante anotação no 

Livro de Ocorrências/Diário de Obras com imediato envio de cópias por expediente 

protocolado à Fiscalização e à Construtora, dos serviços que estejam sendo executados 

em desacordo com o projeto e/ ou as especificações técnicas, bem como das demais 

ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal da obra; 

 Assessoramento à Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento com relação a qualquer assunto que envolva 

modificações de contrato, suspensão parcial ou total de serviços, execução de trabalhos 

não previstos no contrato, modificações de preços unitários e composição de preços de 

novos serviços, tendo em vista a repercussão destes assuntos nos custos e prazos contratuais; 

 Verificação quanto ao cumprimento das condições contratuais pela Construtora, emitindo 

alertas à Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento sobre a ocorrência de eventuais desvios; 

 Elaboração de relatórios técnico-financeiros periódicos, contendo as informações sobre o 

andamento do contrato, em conformidade com as exigências da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento e/ ou dos órgãos 

financiadores; 

Elaboração de relatórios finais informando os eventos técnicos, administrativos e financeiros ocorridos. 

13.4.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS: 

13.4.1.2.  As atividades de Acompanhamento da Execução das Obras e Monitoramento das Interferências 

deverão ser desenvolvidas pela Empresa Contratada de acordo com os projetos, normas 
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técnicas, instruções, sistema informatizado, especificações vigentes que constem ou venham a 

13.4.1.3.  Estabelecimento de ações para desobstruir ou realocar pontos de interferências 

relacionados com a infraestrutura urbana (dutos de concessionárias, redes de 

telecomunicações e energia elétrica, redes de drenagem e saneamento) e de trânsito 

urbano na área de influência direta do empreendimento, envolvendo empresas 

concessionárias e de trânsito; 

13.4.1.4. Controle de execução das obras analisando os resultados das atividades executadas, prevendo resultados a curto, médio e 

longo prazo para correção de rumos, utilizando 

sistema de gerenciamento que permita a rastreabilidade abrangente das obras; 

13.4.1.5.  Expedição de comunicações à Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento e às Construtoras, devidamente protocoladas 

para garantir a rastreabilidade, a respeito de serviços executados em desacordo com o projeto, ou não aprovados. Ocorrendo esta 

hipótese os serviços serão interrompidos e todas as 

fases construtivas dependentes dos serviços recusados ficarão pendentes, até que se promova a correção necessária para adequá-los 

ao projeto; 

13.4.1.6. Verificação da execução das obras em função dos respectivos projetos executivos, devidamente documentados, cadastrados 

e monitorados através de internet; 

13.4.1.7. Acompanhamento da evolução dos quantitativos durante a execução da obra, utilizando sistema informatizado que permita 

a rastreabilidade das obras em andamento, de modo a prever a eventual necessidade de aditivos aos valores e prazos contratados, para 

preparação das justificativas e fornecimento de subsídios técnicos que permitam à Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento a 

adoção das medidas cabíveis e elaboração do eventual termo aditivo; 

13.4.1.8. Adoção de providências junto à Construtora, quanto à observância das Normas de Segurança do Trabalho, inclusive as que 

se referem às Normas de Trânsito, que também deverão merecer atenção especial, de modo que possibilite verificar e monitorar o 

atendimento as recomendações contidas no projeto e adequações; 

13.4.1.9. Supervisão da manutenção e conservação das instalações permanentes, provisórias e do canteiro de obras, observando o 

cumprimento pelas Construtoras das normas técnicas de construção e montagem, caderno análise de todos os procedimentos e rotinas 

operacionais relativos à operação, manutenção, segurança, higiene, alimentação, controle de pessoal, transporte, e outros itens 

necessários ao perfeito funcionamento das atividades propostas para atendimento aos padrões exigidos; 

13.4.1.10. Preparação e manutenção do Livro de Ocorrências/ Diário de Obras Informatizado para o 

registro diário das atividades executadas, pessoal e equipamentos alocados, e ocorrências, assim como registros de emergências com 

inserção de fotos; 

13.4.1.11. Anotação dos fatos considerados relevantes, no Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, bem como a elaboração de 

medições, na periodicidade requerida, dos serviços executados, com a respectiva memória de cálculo; 

13.4.1.12. Inspeção da recepção e estocagem de materiais a serem empregados na obra para preservação das características; 

13.4.1.13. Manutenção da documentação relacionada com a obra, alertando os respectivos responsáveis sobre a necessidade de 

atualização e remessa de cópia à Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento; 

13.4.1.14. Proposição de medidas a serem tomadas para cumprimento dos cronogramas de execução, assim como para a recuperação 

dos eventuais atrasos surgidos durante o andamento das obras, que será monitorado através de sistema informatizado; 
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13.4.1.15. Adoção de providências para detalhamentos e estudos necessários à implantação das obras, monitorada por sistema de 

gerenciamento de acompanhamento dos processos de execução e fiscalização; 

13.4.1.16. Promoção de reuniões periódicas com as Construtoras, onde serão discutidas as soluções técnicas, interferências, 

problemas técnicos relativos aos projetos e obras, reivindicações e plano de trabalho da mesma; 

13.4.1.16. Verificação da adequabilidade dos equipamentos e da mão de obra utilizados na construção, quanto à consecução dos 

prazos contratados; 

13.4.1.17. Solicitação de alterações nas programações das Construtoras, adequando-as aos prazos estabelecidos e solicitando 

acréscimos de pessoal e equipamentos, se necessário; 

13.4.1.18. Preparação das medições dos serviços executados pelas Construtoras, no período estipulado nos contratos de construção 

das obras, observando a adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho, a severa disciplina, vigilância, limpeza e iluminação 

dos locais de trabalho e adjacências; 

13.4.1.19. Análise dos procedimentos e rotinas relativos à operação, manutenção, segurança, higiene, alimentação, controle de 

pessoal, transporte, e outros itens necessários ao funcionamento das atividades propostas pelas Construtoras contratadas; 

13.4.1.20. As atividades de controle tecnológico das obras serão baseadas nas soluções técnicas indicadas no projeto executivo de 

engenharia, através do acompanhamento e verificação sistemática dos ensaios geotécnicos realizados “in loco”, envolvendo a 

realização do controle tecnológico de solos e pavimentos das obras viárias, através de auditagem dos ensaios realizados no que se 

refere a serviços, materiais, instalações e equipamentos. 

13.4.1.21. As atividades de controle topográfico através de verificação sistemática dos serviços executados pelas Construtoras 

envolverão a realização amostral de verificações dos levantamentos topográficos através de: 

a) Levantamento e desenho, em escalas convenientes, de elementos visando à alimentação do sistema de automação do processo de 

medição dos serviços; 

b) Verificação da locação das obras-de-arte especiais, edificações, entre outros; 

c) Controle e a conferência dos serviços de locação, relocação, nivelamentos, contranivelamentos, amarrações, medidas de 

espessuras e/ou outros executados pelas Construtoras, de acordo com as especificações adotadas em projeto; 

d) Controle e registro das referências de nível primitivas do projeto. 

e) Poderão ser acionados sempre quando a Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento achar necessário. A efetiva 

mobilização da equipe e veículos deverá estar compatível com o cronograma dos serviços no campo, em consonância com as 

orientações e solicitações da Fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento. 

13.4.1.22. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: Realizar o serviço dentro do 
prazo fixado. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

14.1.1. São obrigações da Contratante: 

14.1.2. receber os serviços no prazo e condições estabelecidas no Processo e seus anexos; 

14.1.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Processo e da proposta, para fins de aceitação 
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e recebimento definitivo; 

14.1.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

14.1.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

14.1.6. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, 
no prazo e forma estabelecidos no Processo e seus anexos; 

14.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. cometer fraude fiscal; 

15.1.6. não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

15.3. multa moratória de 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

15.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

15.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.3.3. 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; 

15.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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16. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (DOCUMENTOS QUE PODEM SER REQUISITADOS 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, QUANDO NECESSÁRIO): 

16.1. Serão exigidos documentos juntamente à proposta de preços, (os quais serão conferidos na fase de 
julgamento da proposta final de preços)? 

(___) Sim          (_X_) Não 

16.2. QUAIS OS DOCUMENTOS SERÃO EXIGIDOS*? 

______________________________ 

16.3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

16.3.1. O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e do preço, 
apresentando o valor unitário do item de acordo com o determinado no ITEM3.4 deste Termo de 
Referência. 

16.3.2.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado fixado 
ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível. 

 
 

17. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO (quando for o caso/quando o objeto demandar): 

17.1. Serão exigidos documentos de qualificação técnica da licitante vencedora provisória da disputa de 
preços*? 

(_X_) Sim          (___) Não 

15.3.5. 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; 

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 

15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

15.5. 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. 

15.6. 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. 
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17.1.1. CASO SIM! QUAIS DOCUMENTOS SERÃO EXIGIDOS*? 

 (_X_) Atestado(s) de capacidade técnica:  

17.1.2. Atestado(s) de Qualificação Técnico, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, que comprove(m) que a licitante executou serviço(s) de característica(s) técnica(s) similar(es) 
ou superior(es)  que compreendam as seguintes atividades:  gerenciamento, monitoramente, gestão, 
supervisão, fiscalização de obras (publicas e/ou privadas), elaboração e correção de projetos civis e/ou 
arquitetônicos.  

 
17.1.3. Registro de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Lei nº 12.378, de 31/12/2010), dentro 
do seu prazo de validade, da qual constem seus responsáveis técnicos. 

 
17.1.4. Caso a licitante não tenha em seu quadro permanente os responsáveis técnicos exigidos neste edital, 

deverá apresentar à Contratante, à época da assinatura do contrato, Cópia de contrato de trabalho e/ou 
CTPS dos profissionais que irão executar os serviços contratados, juntamente com as respectivas 
Certidões dos Órgãos de Classe (CREA e CAU) que atestam a aptidão/capacidade para desempenhar as 
tarefas assumidas pela Empresa. 

 
 

18. DO REAJUSTE 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 
18.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

18.1.2. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
18.1.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja divulgada o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente 
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  
18.1.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
18.1.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
18.1.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
18.1.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
19. DA AMOSTRA (quando for o caso) 
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19.1. O gestor deve avaliar a necessidade de apresentação de amostra, por parte da licitante vencedora provisória da 
etapa de lances, em razão do escopo (a decisão do gestor deve ser precedida de uma avaliação criteriosa sobre 
a pertinência de tal exigência, conforme a natureza do escopo demandado): 

19.1.1. (___) Será exigida amostra do objeto ofertado  

19.1.2. (___) Será exigida demonstração dos serviços  

19.1.3. (___) Será exigida amostra e demonstração dos serviços  

19.1.4. (_ _) Não será exigida amostra do objeto ofertado  

19.1.5. (_X__) Não será exigida demonstração dos serviços.  

Prazo para apresentação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Condições e critérios de avaliação e julgamento da amostra e/ou da demonstração dos serviços:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
20. DA GARANTIA DO OBJETO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SE FOR O CASO): 

20.1. (_X_) Não será exigida garantia e/ou validade do objeto 
20.1.1. (___) Será exigida garantia do objeto/serviço  

20.2. Caso seja exigida garantia, o gestor deve indicar o prazo de garantia do objeto, sempre contado de seu 
recebimento definitivo: XXXXXXXXXXXXX 

20.3. Caso seja exigida assistência técnica no decorrer do período de garantia, o gestor deve indicar em que termos 
deverá ser realizada tal assistência: XXXXXXXXXXXXX 

 
 

21. TERMO DE CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (QUANDO O OBJETO DEMANDAR 
ALGUM DESSES INSTRUMENTOS): 

21.1. O objeto irá demandar a formalização de instrumento de contrato ou ata de registro de preços (ARP)?  

21.1.1. (___) Não, somente por nota de empenho [com a expedição de uma simples autorização de fornecimento, 
no caso de aquisição de objeto, ou de simples ordem de serviço (base legal: art. 62, § 4º, da LF 8.666/93); 

21.1.2. (___) Sim, somente por assinatura de contrato; 

21.1.3. (_X_) Sim, mediante assinatura de contrato, dentro da vigência da ARP; 

21.1.4. (___) Sim, mediante retirada da nota de empenho, dentro da vigência da ARP; 
 
 

22. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
22.1. Será exigida garantia de execução contratual?  

(___) Sim, no patamar de ___% (vide nota explicativa abaixo)           (_X_) Não  

21.1.2. O gestor deve, expor, em linhas gerais, as razões pelas quais está exigindo a prestação de garantia 
quanto à execução do escopo contratado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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23. VIGÊNCIA CONTRATUAL E PREVISÃO DE REAJUSTE: 

23.1. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. 

23.1.2. Qual é o termo inicial de contagem do prazo de vigência: A partir de 05 (cinco) dias após a sua 
assinatura; 

23.1.3. Será admitida a prorrogação contratual: 

23.1.3.1. (_X_) Sim                       (___) Não 

23.1.4. Até que limite: Será permitida a formulação de contrato, após o vencimento da Ata de Registro 
por período de até 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os 
demais requisitos desta norma; 

23.1.5. Previsão de reajuste, após o transcurso de 01 ano: não será permitido o reajuste dos valores após o 
vencimento da Ata de Registro 

24 . DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
24.1.  Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
 

25. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 Modalidade a ser empregada: Pregão Eletrônico  (Lei de n° 10.520/2002) 
25.1. QUAL MODO DE DISPUTA SERÁ ADOTADO 

 Este processo terá o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital, 
em atendimento ao DECRETO 10.024/2019 

 TIPO DE LICITAÇÃO:  
(_X_) Menor Preço (regra geral), nos termos do art. 45, inc. I, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

(___) Maior Lance ou oferta, nos termos do art. 45, inc. IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:O critério de julgamento deste processo será  pelo regime de empreitada 
por preço global . 

26. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
26.1. (   ) Confirmo a existência de saldo orçamentário 
(   ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante). 
Data: 

Contador Municipal 
Assinatura e Carimbo 

27.  DAS ASSINATURAS/ELABORAÇÃO/APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL DA UNIDADE SOLICITANTE   
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27.1. Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada porpreço global, para 
execução dos serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras em andamento, para atender 
às demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT, para constar como 
anexo ao edital. O Termo de Referência está adequado ao que dispõe o Inciso I e o §2º do Art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, ao que dispõem os Incisos I e II do Art. 8º do anexo I do Decreto 3.555/00, bem como ao que dispõe o Art. 4º CAPUT da 
Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007.  

__________________________________________________________________ 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

(Leidiane Cristina A. S. Campos – CPF: 029.360.291-83) 
 

27.2.  Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 
8.666/93, em atendimento ao Art. 4º, parágrafo único, item II da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, bem 
como sua compatibilidade com o presente Termo de Referência e com os custos do sistema de referência, sendo as mesmas 
atuais e adequadas. 

___________________________________ 
Responsável técnico pelas planilhas orçamentárias 

(Jackeline Mendes Da Silva) 
Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações e 

assinaturas acima. 

JodirceGonçalina Faria Miranda 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Assinatura e carimbo 

                                                                                                                                      Em 19 de Maio de 2020 
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ANEXO I – A – ESTUDOS PRELIMINARES 

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DE CONTRATAÇÃO 

 
I - Introdução: 
 

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como levantar 
os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de 
forma a melhor atender às necessidades da Administração. 
A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para (SRP) Tendo 
em vista a necessidade de contratação de uma Empresa especializada em prestação de serviços de 
engenharia para atender a demanda da Secretaria de Administração em geral, e que os serviços 
serão executados mediante solicitação do órgão demandante e ainda por não haver 
disponibilidade orçamentária para a reserva do valor estimadosugerimos o processo licitatório seja 
registro de preço, e que o início da execução dos serviços será através de formalização de contrato. 
 

1. Dados do Processo: 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO/MT. 

  

Objeto: (SRP) Tendo em vista a necessidade de contratação de uma Empresa 
especializada em prestação de serviços de engenharia para atender a 
demanda da Secretaria de Administração em geral, e que os serviços 
serão executados mediante solicitação do órgão demandante e ainda 
por não haver disponibilidade orçamentária para a reserva do valor 
estimadosugerimos o processo licitatório seja registro de preço, e que 
o início da execução dos serviços será através de formalização de 
contrato. 

Nº do Processo: 650/2020

 
2. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados 
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES 
 
II – Normativos que disciplinam os serviços 
 
O objeto deste estudo preliminar está disciplinado pelos seguintes normativos: 

1.1.1 Lei n° 8.666 de 21/06/1993 e suasalterações; 
1.1.2 Lei n° 10.520 de 17/07/2002 e suasalterações; 
1.1.3 Art.20. Intrução normativa n° 5, de 26 de maio de 2017; 
1.1.4 Conforme Decreto 10.024/2019; 
1.1.5 Decreto-Lei 200/67: Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece 

diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências; 
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1.1.6 Lei nº 8.666/93: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

1.1.7 Lei nº 10.520/02: Estabelece a modalidade de licitação denominada Pregão; 
1.1.8 Decreto nº 5.450/05: Regulamenta a aplicação do pregão em sua forma eletrônica; 
1.1.9 Instrução Normativa SEGES/MPOG nº 05/2017: Dispõe sobreo procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta. 
1.1.10 Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 05/2014: Dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral. 

1.1.11  Decreto nº 7892 de 23 de janeiro de 2013 inciso  9º É facultada aos órgãos ou entidades 
municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração 
Pública Federal. 

1.1.12 Demais legislações pertinentes e disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação, 
seus Anexos e no Instrumento Contratual. 

Atendimento de todas leis, normas e instruções vigentes do órgão. Levantar e quantificar 
todos os serviços necessários para garantir as boas condições dos locais determinados, conforto e 
segurança dos usuários, além da manutenção do bem público. Com intuito de garantir a qualidade 
dos serviços deverá ser observado durante a contratação a Capacitação Técnica dos fornecedores de 
acordo com as demais legislações pertinentes e disposições a serem estabelecidas no Edital de 
Licitação, seus Anexos e no Instrumento Contratual. 

Proceder com todas as etapas previstas no cronograma de atividades. Atendimento do Controle de 
Qualidade dos serviços e demais orientações de controle tecnológicos. 
 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS DOS ESTUDOS PRELIMINARES. 
 
Esta (SRP) Tendo em vista a necessidade de contratação de uma Empresa especializada em 
prestação de serviços de engenharia para atender a demanda da Secretaria de Administração em 
geral, e que os serviços serão executados mediante solicitação do órgão demandante e ainda por 
não haver disponibilidade orçamentária para a reserva do valor estimadosugerimos o processo 
licitatório seja registro de preço, e que o início da execução dos serviços será através de formalização de contrato, 
Se justifica em razão de atender a demanda da Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e 
Infraestrutura e Secretaria de Saúde. 

A escolha pelo Processo de Um Pregão  REGISTRO DE PREÇO - O presente Termo de Referência tem por 
objetivo CONTRATAÇÃO de uma empresa no ramo de engenharia para dar continuidade aos serviços de 
gerenciamento, supervisão, fiscalização, das Obras e projetos que se encontra em andamento, e as quais estão para ser 
executadas. 
Salientamos a importância de ser feito um PREGÃO ELETRONICO, uma vez que temos obras em execução, e que a 
paralisação neste momento por falta de fiscalização impactaria diretamente ao atendimento das necessidades da 
população. 
Considerando que a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento não dispõe em seu quadro funcional de pessoal 
específico para execução rotineira dos serviços aqui descritos e também O Processo/contrato nº 035/2015 encontra-se 
vencido com seus Aditivos, e que não podemos mais formalizar Aditivos, portanto não temos contrato vigente para o 
fornecimentos deste serviços aqui mencionados, perante isto é que a Prefeitura  solicita que seja feito um Pregão 
eletrônico pelo regime de empreitada por preço global com vigência de 12 (doze) meses  para prestação de 
serviços de Engenharia . 
Diante disto é que esta Prefeitura necessita contratar uma empresa para prestação dos serviços aqui mencionados e que a 
Contratada se dispõem a disponibilizar os profissionais para trabalharem nas dependências da Prefeitura de Nossa 
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Senhora do Livramento, com uma equipe de 4 profissionais composto por 3 (três) Engenheiros Civil e 1 (um) Arquiteto 
Urbanista com experiências mínima de 5 (cinco) anos na área de atuação; 
Comprovação que a empresa possui esses profissionais da equipe habilitados como responsáveis técnicos, pertencentes 
ao seu quadro de pessoal ou contratados, cujo comprovação deverá ocorrer por meio de certidão de registro de pessoa 
Jurídica emitida pelo CREA. Prova de registro e quitação com o conselho regional de Engenharia, Agricultura (CREA e 
CAU), do lugar da sede do proponente, referente a pessoa jurídica, relativo ao exercício corrente. 
O objeto a ser contratado enquadra – se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei nº 
10.520/02, Decreto nº 3.555/00 e Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e 
qualidade objetivamente definidos, Os orçamentos foram realizados pela Servidora Srª Jackeline 
Mendes da Silva nomeada através da Portaria de n° 002/2020.  
4.6.2.. Sendo assim, foram solicitadas por email as empresas P1 ARQUITETURA E 
ENGENHARIA e-mail- contato@p1arquitetura.com.br  CNPJ: 17.504.585/0001-80, telefone 
para contato (65) 3027-3180, (65) 99944-0823 no dia 20/08/2020 as 10:56, L.F.Pereira Engenharia 
email: Luiz_fernando.pereira@hotmail.com CNPJ: 24.686.425/0001-64 telefone (66) 98463-
8930 no dia 20/08/2020 10:59 empresa PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 
email: engprisma@hotmail.com CNPJ: 09.576.427/0001-07 telefone (65) 99311-0757  o site do 
BANCO DE PREÇOhttps://www.bancodeprecos.com.br CNPJ: 07.797.967/0001-95 e TRIBUNAL 
DE CONTAS https://www.tce.mt.gov.brPESQUISA PELO 
RADARhttp://radardeprecos.tce.mt.gov.brCNPJ: 15.024.128/0001-62. para balizamento.  

                     Parâmetros - Pesquisa com os Fornecedores; Por se tratar de serviços técnicos 
profissionais  na área de engenharia não obtivemos êxito na pesquisa nos sites, a pesquisa de 
preço foi realizada diretamente com fornecedores do ramo do objeto e  por se tratar de serviços 
técnicos específicos. 
 
IV- Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade (se houver): 
 A contratação está alinhada ao Mapa, Objetivos e Indicadores Estratégicos da 
PREFEITURA, tendo em vista que este Estudo Preliminar busca:  
 Assegurar a celeridade e qualidade das contratações; por meio da diminuição do Tempo 
médio entre a data de abertura do processo de contratação, até a data de homologação da licitação 
(Ciclo de contratação) e da Taxa de Lotes Licitados e Não Homologados.  
Aprimorar o conhecimento sobre o mercado;  
Garantir a qualidade dos materiais a serem entregues; 
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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Será designado para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, do objeto da presente 
contratação, conforme a seguir: 
Secretaria de Administração e Planejamento o Servidor: Sr. Fernando monteiro; que deverá 
atestar os documentos, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.. 
V- Requisitos da contratação: 
 

i)Requisitos necessários ao atendimento da necessidade.   
Atendimento de todas leis, normas e instruções vigentes do órgão. 
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto; 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes. 

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 
com avarias ou defeitos; 
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
Proceder com todas as etapas previstas no cronograma de atividades.  
Atendimento do Controle de Qualidade dos itens solicitados e demais orientações de controle 
tecnológico. 
ii) O serviço possui natureza continuada ou não.   
 Os serviços solicitados no termo de referencia são de natureza continuada, visto que o 
objeto da contratação é de natureza habitual e essencial no que tange a necessidade de manutenção de 
contrato. 
iii) Práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do objeto 
ou como obrigação da Contratada. Não se aplica.    
Não se aplica. 
iv) Duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza não continuada: 
O prazo de entrega dos serviços é estimado após a realização do Certamen, a Assinatura da Ata 12 
(doze) meses, contados do envio da ordem de fornecimento, em remessa parcelada, conforme 
cronograma anexado a este instrumento. 
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v) Necessidade da Contratada promover a transição contratual com transferência de 
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:   
Não se aplica. 
VI- Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que 

lhe dão suporte:    
i.Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas:   

 Foram realizados pesquisa de preços com fornecedores e ainda com processos 
homologados,  para balizamento da média dos preços, que servirão como base para realização do 
certame. 
ii. Memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte:   
Não se aplica por se tratar de adesão à Ata de Registro de Preço; 

iii) Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não 
se mostra possível antes da contratação:   
Casos específicos, cuja previsibilidade não se mostre possível antes da contratação, serão tratados a 
parte. 
VII- Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar: 
 Os orçamentos foram realizados pela Servidora Srª Jackeline Mendes da Silva 
nomeada através da Portaria de n° 002/2020.  
4.6.2.. Sendo assim, foram solicitadas por email as empresas P1 ARQUITETURA E 
ENGENHARIA e-mail- contato@p1arquitetura.com.br  CNPJ: 17.504.585/0001-80, telefone 
para contato (65) 3027-3180, (65) 99944-0823 no dia 20/08/2020 as 10:56, L.F.Pereira Engenharia 
email: Luiz_fernando.pereira@hotmail.com CNPJ: 24.686.425/0001-64 telefone (66) 98463-
8930 no dia 20/08/2020 10:59 empresa PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 
email: engprisma@hotmail.com CNPJ: 09.576.427/0001-07 telefone (65) 99311-0757  o site do 
BANCO DE PREÇOhttps://www.bancodeprecos.com.br CNPJ: 07.797.967/0001-95 e TRIBUNAL 
DE CONTAS https://www.tce.mt.gov.brPESQUISA PELO 
RADARhttp://radardeprecos.tce.mt.gov.brCNPJ: 15.024.128/0001-62. para balizamento.  

                     Parâmetros - Pesquisa com os Fornecedores; Por se tratar de serviços técnicos 
profissionais  na área de engenharia não obtivemos êxito na pesquisa nos sites, a pesquisa de 
preço foi realizada diretamente com fornecedores do ramo do objeto e  por se tratar de serviços 
técnicos específicos. 

VIII- Estimativas de preços ou preços referenciais: 
Foram realizados pesquisa de preços com fornecedores e ainda com processos homologados 
para balizamento da média dos preços, que servirão como base para realização do certame, 
onde está localizado entre às páginas 41 a 78. 

IX- Descrição da solução como um todo: 
i) Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a 
contratação produza resultados pretendidos pela Administração. 
 (SRP) Tendo em vista a necessidade de contratação de uma Empresa especializada em 
prestação de serviços de engenharia para atender a demanda da Secretaria de Administração em 
geral, e que os serviços serão executados mediante solicitação do órgão demandante e ainda por 
não haver disponibilidade orçamentária para a reserva do valor estimadosugerimos o processo 
licitatório seja registro de preço, e que o início da execução dos serviços será através de 
formalização de contrato,conforme especificações técnicas anexas neste instrumento. 
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Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 
designado; 
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos 
no Edital e seus anexos; 
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim 
de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

(SRP) Tendo em vista a necessidade de contratação de uma Empresa especializada em prestação 
de serviços de engenharia para atender a demanda da Secretaria de Administração em geral, e que 
os serviços serão executados mediante solicitação do órgão demandante e ainda por não haver 
disponibilidade orçamentária para a reserva do valor estimadosugerimos o processo licitatório seja 
registro de preço, e que o início da execução dos serviços será através de formalização de contrato. 
Assim, consolidados os dados, obtivemos o seguinte orçamento estimativo para a contratação: 
Na concepção dos projetos desenvolvidos, foram considerados os seguintes aspectos: 

Especificação dos itens a serem adquiridos: 
 
ITEM 

 
IDENT. APLIC DESCRIÇÃO/ 

                                ESPECIFICAÇÃO 
UND. 

de Medida 
Qtde 

Valor 
Unitários R$ 

Valor Total 
R$ 

01 350937-0 

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de engenharia, 
pelo regime de empreitada porpreço 
global, para execução dos serviços de 
gerenciamento, supervisão e 
fiscalização das obras em andamento ou 
a serem implementadas nas áreas de 
saúde, educação, cultura, 
segurança,gestão pública, mobilidade 
urbana e transportes, assistência social e 
esportes para o Município de Nossa 
Senhora do Livramento,  bem como 
demais atividades a serem 
desenvolvidas na supervisão, 
fiscalização, elaboração e correção de 
projetos, composto por 03 engenheiros 
civis e 01 arquiteto urbanista. 

MÊS (cód.
1092) 

 

12   

TOTAL  
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 O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, 
neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter 
competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, 
mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da 
Administração Pública. 
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento do cumprimento 
das 

X- Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para 
individualização do objeto: 

Não se aplica 
XI- Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis: 
Com a contratação pretendida a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento se beneficiará 
com item que possui o melhore preço praticado no mercado, tendo como objetivo final a melhoria da 
qualidade do serviços oferecidos à população livramentense.  
 
Do ponto de vista econômico, serão contratados os serviços de menor valor e os mesmos só serão 
utilizados mediante solicitação da responsável pela atividade.  

XII- Providências para adequação do ambiente do órgão: 
Por se tratar de contratação de serviços, serão fornecidos perante autorização de cada Secretarias  do 
Município; 

 Secretaria de Saúde 
 Secretaria de Educação 
 Secretaria de Obra e Infraestrutura 

   Os serviços serão realizados conforme a necessidade de cada Secretaria,   
Realizar reunião com a(s) empresa(s) vencedoras para estabelecer o fluxo de solicitação do serviços a serem 
realizados, assim como da Ordem de Fornecimento e pagamento de Nota Fiscal. 

XIII- Contratações correlatas e/ou interdependentes:  
Não se aplica. 

XIV- Declaração da viabilidade ou não da contratação:  
Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por 

esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que: 

X É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante. 

 

 NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante. 

A Equipe de Planejamento e elaboração identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) 
seguinte(s) motivo(s): 
Existe orçamento disponível para a aquisição dos materiais no exercício corrente nas dotações 
orçamentárias: 

  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

54 
 

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

Secretaria/U
nidade 

Recurso 
Projeto 

Atividade 
Ficha Natureza de 

Despesa Fonte 

Educação Próprio 
02045 – Manutenção e Encargos da 

Educação 
94 33.90.39.00 100 

Obras Próprio 
02074 – Manutenção Encargos e 

Salários 
377 33.90.39.00 100 

Saúde Próprio 
02030 – de Encargos da Saúde 

237 33.90.39.00 100 

 
 O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e 
estratégicas do órgão. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os 
benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 
economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o 
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 
pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Estudos 
Preliminares: 
Equipe de Planejamento da Contratação: 
  
De acordo, 
 
Nossa Senhora do Livramento/MT , 19 de Maio de 2020. 

 
- Integrante Requisitante:________________________________________________ 

Jodirce Gonçalina Faria Miranda 
Sec. Munic. de Administração e Planejamento  

 
- Integrante Administrativo: _______________________________________________ 

             Carmen Lucia S.C. Brito – CPF 266.187.611-15    
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ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 
 
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......, 
na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo 
e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... 
de ....., portador da matrícula funcional nº ...................,, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada 
no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-
se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , 
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de 
Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificação Marca  

(se exigida no 
edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia ou 
validade 

        
 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 
anexo a esta Ata. (caso houver). 

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme 
previsão no TR – ANEXO I, deste edital. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de xxxxxxxxxxx, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 
 
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. ( Nota Explicativa: Suprimir o 
item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata). 
 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
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6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 
6.9.2. a pedido do fornecedor.  
 

7. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
7.1. São aquelas prevista no TR – ANEXO I deste edital. 

 
8. DA FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO: 
8.1. São aquelas prevista no TR – ANEXO I deste edital. 
 
9. DOS PREÇOS 
9.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial citado no 
preâmbulo desta, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por 
Despacho homologatório pelo Ordenador de Despesa. 

 
9.2. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°.... citado no preâmbulo desta, que a 
precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso. 

 
9.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

n°....  citado no preâmbulo desta, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e 
homologada através do despacho referido no item anterior. 

 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 
10.1. As regras de pagamento e dotações são aquelas previstas no TR – ANEXO I. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO: 
11.1. As obrigações são aquelas previstas no TR – ANEXO I. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO REQUISITANTE: 

12.1. As obrigações são aquelas previstas no TR – ANEXO I. 
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13. DAS PENALIDADES 

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

13.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

13.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
 
13.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
14. CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º 
do Decreto nº 7892/13. 

14.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 
14.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 
14.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 
 

14.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 
7.892, de 2014. 
 

14.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a 
preferência em igualdade de condições. 
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14.6. A Contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento. 

 
14.7. Manter, durante a duração da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 

idoneidade exigidas nesta licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os 
documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem 
estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação. 

 
14.8. As partes elegem o foro da Comarca de Várzea Grande - MT, para dirimir qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em.... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Nossa Senhora do Livramento - MT, _____de________________ de 2020. 
 
 
Contratante:     Contratada: 
 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO III – MINUTA TERMO DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 
QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) 
......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... 
(cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de 
....... de ....., portador da matrícula funcional nº ...................,, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 
Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 ena Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20....,por Sistema de Registro de Preços nº  ....../20..., 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão............, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 
ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNIDA
DE  

QUAN
TIDA

DE 

MARCA VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1       

2       

3       

...       

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. São aquelas previstas no TR – ANEXO I. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

7.2. Do prazo e das condições de execução do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital;  

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. 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 de licitações e 
contratos administrativos 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. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

16.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA e de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC que 
considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
 
REF:  Pregão Eletrônico nº. XXXXX/2020 
Processo Administrativo Nº XXXX/2020 

 
 
 

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a 

aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 

federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida 

Lei. Local e data. ____________________________________ Representante legal 

 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva na supracitada declaração. 
 
 

Local e data, ........... de ................................. de ........... 
 

 
............................................................................................................ 

Nome completo do Declarante 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
REF:  Pregão Eletrônico nº. XXXXX/2020 
Processo Administrativo Nº XXXX/2020 

 
 
 
 
 

 (NOME DA EMPRESA)___, (n.º do CNPJ), sediada ____________(endereço 

completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) 

da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, firmado abaixo, declara sob as penas da lei 

que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar 

do PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº ......, estando ciente de que ficará sujeito as penalidades 

previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00, caso venha a ensejar o 

retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe ou fraude na execução do 

contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal. 

 

 

 
 

Local e data, ........... de ................................. de ........... 
 

............................................................. 
Assinatura do Declarante 

 
............................................................................................................ 

Nome completo e nº do RG do Declarante 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO. 

REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020 
 
 

 
 

    
NOME DA EMPRESA_____________________ CNPJ ___________SEDIADA______ 

(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Local e data 

 
 _________________________________________________________ 

 (Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020 
 
 
 
__________________________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 
________________________________, por intermédio se seu representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º _____________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 
9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.  
 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (......).  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

 

 

_______________, em ___ de __________ de _____.  

 

_____________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020   
 
 
.......................................................................................................... (Identificação completa do 
representante do licitante), como representante devidamente constituído de 
..................................................................................................... (Identificação completa do licitante) 
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em 
especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020 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 do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020 por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
xxxx/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020, 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 do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2020 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da PMNSL/CPL antes da abertura oficial das propostas; e que está 
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
(Local)............................., de 2021. 

............................................................................ 
(Nome completo do representante legal) 

nº do RG representante legal 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020 
 

 
 
 
 
 

 
inscrito no CNPJ sob o nº _______________________________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) _______________________________________, portador da Carteira 

de Identidade _________________ e do CPF nº _______________________ DECLARA para fins 

do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de 

outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado. 

 
 
 
 
 
 
 

(local e data) 
 
 

Nome completo do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 
DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 
 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020   
 
 

A EMPRESA________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha 

empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

 

 

 

 

_________________, _____ de ___________ de 2021. 

Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 _________________________________________________________ 

 (Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA 
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REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020 
 
Prezado Senhor (a)  Pregoeiro (a), 
 
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para 
a............................................................................, conforme especificações e condições constantes do 
Edital n°. ......./.............e seus Anexos, pelo valor total de __________(_________), nos termos do 
Edital do Pregão Eletrônico acima citado e do Anexos “A” desta proposta de preços.  
 
Declaramos que no preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a execução 
dos serviços, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e 
que influenciem na formação dos preços desta proposta.  
 
Os serviços terão início e serão executados conforme condições e especificações constantes do Edital 
e seus Anexos.  
 
O prazo de validade da proposta é de _____ (________) dias, contados da data de abertura do Pregão. 
(Prazo não inferior a 60 (sessenta) dias).  
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 
determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
 
DADOS DA EMPRESA  

Razão Social:  CNPJ: Endereço: 

Tel/Fax: 

 E‐mail: 

CEP:  

Cidade:  

UF: 

Banco:  

Agência:  

C/C: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Tel/Fax:  

E‐mail: 

Endereço:  

CEP:  

Cidade:  

UF: 

CPF:  

Cargo/Função  

RG:  

Órgão Expedido:  

Naturalidade:  

Nacionalidade: 
 

Local e data                                                                       Nome e assinatura do responsável legal          

 

 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA  
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REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxxxx/2020 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que:  

 
1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos  do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
 

2) Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal 
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); 

 
3) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente 
político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 
 
 

(local e data) 
 
 

Nome completo do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO XIII 
REF:  Pregão Eletrônico nº. xxxx/2020 
Processo Administrativo Nº xxx/2020 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
 À Comissão de Licitações e Contratos 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE A empresa ......................................................................, inscrita 

no CGC/CNPJ sob nº ___._____.______/______-____, através de seu Responsável Legal, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. ________________, em ______ de 

__________________ de 2021. 

 

 

 
 
 
 

Nome completo do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


