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ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2018 

 

PREGÃO Nº 15/2018 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

FORMA: PRESENCIAL 

 

DATA: 22/08/2018 

 

HORÁRIO: credenciamento às 08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão. 

 

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, sito à Avenida Cuiabá 143 – 

Centro –Dom Aquino – MT. 

 

OBJETO:  O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de coleta e analises laboratoriais da água bruta e tratada para atender no controle de qualidade 

da água tratada e distribuída em toda a Extensão do município de Dom Aquino, Distrito de Entre 

Rios e Cinturão Verde, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus 

anexos, para atender ao Departamento de Água e Esgoto - DAE 

 

ORGÃOS SOLICITANTES: Departamento de Água e Esgoto - DAE. 

 

E-mail: licitacaopmda@gmail.com  

 

Pregoeira: Wanusa Soares Alves  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 

OBJETO: O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de coleta e analises laboratoriais da água bruta e tratada para atender no controle de qualidade 

da água tratada e distribuída em toda a Extensão do município de Dom Aquino, Distrito de 

Entre Rios e Cinturão Verde, conforme condições e especificações constantes neste edital e 

seus anexos, para atender ao Departamento de Água e Esgoto - DAE 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Ramo Atividade: 

Natureza Jurídica: [  ] Ltda  [ ] Individual [  ] SA [  ] Outras 

[  ] Não enquadrada como ME ou EPP 

[  ] Micro Empresa                  [  ] Optante pelo Simples 

[  ] Empresa Pequeno Porte     [  ] Optante pelo Simples 

CNPJ nº:                                                Insc. Estadual nº:  

Insc. Municipal nº: 

Valor Capital Social: 

Endereço:  

Bairro: 

Cidade:                                           Estado:                                CEP: 

Fone: 

 

Fax:  

 

E-mail 

 

Data: 

  

DADOS DE DOIS SÓCIOS ( no mínimo 2): 

NOME   

TELEFONE   

CELULAR  
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CPF  

RG  

DATA DE REGISTRO NA JUNTA  

E-MAIL  

ENDEREÇO RESIDENCIAL  

  

NOME   

TELEFONE   

CELULAR  

E-MAIL  

ENDEREÇO RESIDENCIAL  

 

Responsável para contato:   

 
Recebemos, por intermédio do acesso ao site www.domaquino.mt.gov.br ou pelo e-mail 
licitacaopmda@gmail.com, nesta data, cópia integral do instrumento convocatório e seus 
anexos referente a licitação acima identificada.  
  
Local: __________________, ___ de _____________ de 201__.  
  
_____________________________________  
  
Assinatura  
 
Senhor Licitante,  
 
Visando comunicação futura entre o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, Prefeitura de Dom 
Aquino-MT e a licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e 
remeter ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio por meio do e-mail: licitacaopmda@gmail.com  
  
A não remessa do recibo exime ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais.  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018 

 

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, por sua Pregoeira designada pela Portaria n.º 169/2018, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste 

edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais 10.520/2002 aplicando-se 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações, bem como as demais normas 

legais em vigor, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 072/2013. 

Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMENTAÇÃO”, definidos no 

objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as 09h00min (horário local) do dia 

22/08/2018, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Aquino-MT, sito a Avenida 

Cuiabá, nº 143, centro, onde será realizada a abertura desta licitação, com o início do 

credenciamento às 08h30min e às 09h00min abertura do Pregão. 

O local de credenciamento e abertura da sessão pública será na sala de reuniões, na sede desta 

Prefeitura Municipal de Dom Aquino-MT, situada na Avenida Cuiabá, n. º 143, centro, Município 

de Dom Aquino - MT. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

coleta e analises laboratoriais da água bruta e tratada para atender no controle de qualidade da 

água tratada e distribuída em toda a Extensão do município de Dom Aquino, Distrito de Entre 

Rios e Cinturão Verde, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus 

anexos, para atender ao Departamento de Água e Esgoto – DAE, conforme descrito no ANEXO 

01 deste edital, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos da 

referida Lei de Licitações. 

1.1.1) As descrições detalhadas, contendo as especificações, valor estimado, estão discriminadas 

no Termo de Referencia e deverão ser minuciosamente observados pelas licitantes quando da 

elaboração de suas propostas; 

1.1.2) O Demonstrativo de Preços constante deste Procedimento estará à disposição das 

licitantes na sala do Setor de Licitações;  

1.1.3) Caso entenda necessário, a Pregoeira, e equipe poderão suspender a sessão do Pregão 
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 para diligenciar junto às empresas licitantes para verificação dos produtos/serviços cotados; 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1) Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que atenderem a todas as 

exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente e 

compatível ao objeto licitado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, correndo por sua conta 

todos os custos decorrentes na elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida 

nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

2.2) Os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a documentação original ou 

fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.  

2.2.1) Só serão aceitas cópias legíveis.  

2.2.2) Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  

2.2.3) A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. Os documentos passíveis de autenticação poderão ser 

autenticados pela pregoeira ou membros da equipe de apoio até o dia imediatamente anterior 

a entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos originais.  

2.4) Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 

referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 

2.5) Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer 

das hipóteses a seguir elencadas: 

a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 

por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro 

de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição; 

d) estrangeiras que não funcionem no País; 
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 e) Cujos administradores e/ou acionistas, detentores do controle do estabelecimento 

participantes desta licitação, que possuam qualquer vínculo direto ou indireto com a 

Contratante ou com o responsável por esta licitação, nos Termos do artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

2.6) Por força do que dispõe o Capítulo V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, as microempresas e 

empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido. 

2.7) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime de que trata o 

artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 

sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, 

também, a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da 

licitação. 

 

3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

3.1) Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que 

não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o 

mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, 

razão social e telefone para contato), diretamente na Comissão de Licitação deste Poder, que 

tem o prazo de 24 (vinte e quatro) HORAS ÚTEIS para respondê-las.  

3.2) Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios 

e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do 

certame;  

3.3) Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 

legislação vigente.  

3.4) Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 06 

(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.  
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 4 – DO CREDENCIAMENTO NA SESSÃO DO PREGÃO (FORA DOS ENVELOPES) 

4.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão 

pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos 

envelopes “ Proposta Comercial ” e “ Documentação ”.    

4.2. Não será admitida a participação de licitante retardatária.   

4.3. Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de 

realização da sessão pública após o credenciamento.   

4.4. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao pregoeiro, 

devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do PREGÃO e de sua cédula de 

identidade ou outro documento equivalente.   

4.5. O credenciamento far-se-á por:   

a) instrumento público ou particular, com a firma reconhecida do representante legal (sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado) que o assina, do qual constem poderes ao credenciado 

para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas e lances, 

negociar preço, assinar declarações, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como 

praticar os demais atos pertinentes do certame (vide modelo referencial constante do ANEXO 

03 e apresentar cópia do contrato ou estatuto social da licitante autenticado, acompanhado da 

ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.    

b) quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, 

apresentar cópia do contrato ou estatuto social da licitante, acompanhado da ata de eleição da 

diretoria, em se tratando de sociedade anônima.    

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo 

constante no ANEXO 03 ao Edital;  

d) Quanto às microempresas ou empresa de pequeno porte: Declaração de microempresa ou 

empresa de pequeno porte visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 

Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, que deverá ser feita de acordo 

com o modelo estabelecido no Anexo VI deste edital, e apresentada FORA dos envelopes nº 1 

(Proposta Comercial) e nº 2 (Documentação). 

4.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES apresentadas, a 

Pregoeira aceitará como válidas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores à 

data de apresentação dos Envelopes Proposta e Documentação.   

4.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.   
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 4.7. Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia 

autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 

administrativo. 

4.8. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 

credenciados. 

4.9. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor Recurso, ficando mantido, o preço 

apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço.   

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1. Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados 

separados e devidamente fechados, identificados obrigatoriamente em sua parte externa, da 

seguinte forma: 

ENVELOPE n.º01 – “PROPOSTA COMERCIAL”  e  ENVELOPE n.º02 – “DOCUMENTAÇÃO” 

5.1.1. Os envelopes deverão apresentar, também, em sua parte exterior, a razão social e/ou 

timbre da licitante e os seguintes dizeres: 

 

À PREFEITURA DE DOM AQUINO-MT 

AVENIDA CUIABA, Nº 143  – CENTRO –DOM AQUINO-MT 

PREGÃO n.º 15/2018  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

À PREFEITURA DE DOM AQUINO-MT 

AVENIDA CUIABA, Nº 143  – CENTRO –Dom Aquino-MT 

PREGÃO n.º 15/2018 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

 

5.2. Não serão recebidos proposta comercial ou documentação via fac-símile ou e-mail. 

5.3. Na hipótese da proposta comercial e/ou de algum documento habilitatório vir assinado por 

procuração, a licitante deverá apresentar, no envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, o respectivo 
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 instrumento de mandato, no original ou cópia autenticada, com firma reconhecida, se for 

instrumento particular.   

5.3.1. O instrumento de procuração, quando for instrumento particular, e as declarações 

exigidas nos termos deste Edital, deverão, sob pena de não aceitação, se fazer acompanhar de 

comprovação, na forma da lei, de que seus signatários têm, no âmbito da sociedade outorgante 

ou declarante, poderes bastantes para a prática daquele ato.   

5.3.2. Na hipótese do procurador previsto no subitem 6.3, ser o mesmo indicado nos termos do 

subitem 5.5 deste edital, ficará a licitante dispensada da apresentação dos documentos 

referidos nos subitens 6.3 e 6.3.1.   

5.3.3.  Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES apresentadas, a 

pregoeira aceitará como validas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores à 

data de apresentação dos Envelopes proposta e Documentação. 

 

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL   

6.1. A proposta comercial deverá:   

I – ser apresentada em papel timbrado da licitante, devidamente datada e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) e rubricada em todas as suas laudas;   

II – conter sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas:   

a) a razão social da licitante;  

b) o(s) nome(s) e qualificação(ões) do(s) seu(s) representante(s) legal(is);  

c) os preços como seguem:      

c.1) unitário e total por item; 

c.2) valor unitário em algarismo  

c.2) valor total em algarismo e por extenso  

III - Declarar a marca e/ou fabricante ou industrializador dos produtos ofertados; 

6.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no 

artigo 6º da Lei nº 10.520/02.   

6.3. Não serão aceitas propostas, cujos preços sejam superiores aos praticados pelo mercado, 

ou fixados pelo Governo Federal, em se tratando de produtos sob o regime de tabelamento. 

6.4. O preço constante da proposta comercial, deverá ser expresso em moeda corrente nacional 

com até 02 (duas) casas após a virgula, em algarismos, apurado à data prevista para a 
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 apresentação da mesma, conforme previsto neste Edital, sem a inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária.   

6.5. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá 

este último.   

6.6 . No preço ofertado pela licitante, deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos 

relativos ao objeto do Pregão, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, seguros, 

mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, secundários e tributários ou outros 

decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo à Prefeitura, 

quaisquer custos adicionais.  

6.7. A proposta comercial será verificada, quanto ao atendimento das condições aqui expressas, 

sendo desclassificada aquela que estiver em desacordo com qualquer exigência disposta neste 

Edital e seus ANEXOS, contiver vícios, quer por omissão e/ou irregularidades ou defeitos, 

capazes de dificultar o julgamento, a juízo na Prefeitura, apresentar preço excessivo em relação 

ao praticado no mercado ou for manifestamente inexequível, assim considerada aquela que não 

venha a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentos da licitante, que comprovem 

que os custos de insumos são coerentes com os do mercado.   

6.8. Não serão aceitas condições que contemplem faturamentos mínimos, sendo tais propostas 

desclassificadas.   

6.9. Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas na proposta, 

não será admitida a retificação.   

6.10. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo 

envelope.   

6.11) A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a 

análise prévia que se fizer necessária. 

 

OBS: A(s) empresa(s) vencedora(s) terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados do 

final da sessão, para apresentarem suas propostas adaptadas aos valores por ela(s) 

vencido(s) ao Pregoeiro, com os valores devidamente descriminados por item. Ou 

seja,PROPOSTA REALINHADA. 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 

qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao 
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 cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, em conformidade 

com o previsto a seguir:  

 

7.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:  

a) Copia da Cédula de Identidade; 

b) Registro Comercial da firma legalmente registrada, no caso de EMPRESA individual;  

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

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

documentos de eleição de seus administradores;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

7.1.2.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira é a seguinte:  

7.1.2.1. Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede da 

licitante, com data de emissão não superior a noventa dias; 

 

7.1.3. A documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista, sanitária e capacidade 

técnica é a seguinte: 

7.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

7.1.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, referente a Tributos 

Federais e Dívida Ativa da União;  

7.1.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da certidão negativa de débitos 

Estadual; 

7.1.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através da certidão negativa de 

débitos municipal; 
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 7.1.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio de apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.1.3.6. prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

7.1.3.7. Alvará expedido no ano vigente, pela Vigilância Sanitária do município sede da licitante;  

7.1.3.8. Alvará de localização e funcionamento expedido no ano vigente, sede da licitante; 

7.1.3.9 Serão aceitas certidões positivas, com efeito, de negativa e certidões positivas, que 

noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.1.4. Declaração do licitante Pessoa Jurídica, constando o cumprimento do disposto no art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal dar-se-á por meio de declaração, sob as penas da lei, emitida 

pelo proponente, conforme modelo ANEXO 05.  

 

7.1.5 Quanto à Qualificação Técnica:  

a) - Prova de que possui em seu quadro de pessoal profissionais que possua formação, em 

Química, devidamente habilitado, devendo comprovar tal situação através do documento de 

registro no conselho de classe correspondente com a devida anotação de responsabilidade 

técnica, Registro no CRQ. 

b) A Pessoa Jurídica deverá comprovar, através de contrato de trabalho em vigor ou contrato de 

prestação de serviços, com firma reconhecida e, em sendo sócio, através do contrato social da 

empresa, que o profissional indicado para a execução do serviço pertença ao seu quadro de 

funcionários; 

c) Prova de que a empresa está registrada e com situação regular perante o Conselho Regional 

de Química (CRQ); 

d) A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento, 

pertinente e compatível com o objeto da licitação  

e) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa pública 

ou privada, indicando claramente que a empresa prestou e/ou presta serviços, com natureza 

semelhante ao objeto do presente Edital, sem nenhuma restrição apresentada. ANEXO 07; 

f) A Empresa terá que ter no mínimo um técnico responsável, o profissional e a empresa tem 

que estar registrado no conselho regional de química (CRQ), e em dia com suas obrigações 

técnicas. 

7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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 7.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

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

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

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

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) e  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016)  

7.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.2.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes 

ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02.   

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 

8.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou em publicação de órgão da imprensa oficial;  

8.1.1. A autenticação de documentos poderá ser feita pelo Pregoeiro ou por um dos membros 

da Equipe de Apoio, desde que seja apresentada cópia simples acompanhada do original. As 

empresas deverão comparecer com a antecedência necessária considerando a quantidade de 

documentos a serem autenticados e o tempo necessário para isto, a fim de cumprir o horário 

determinado no subitem 8.1; 

8.2. As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de 

lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) 

meses, a partir de sua expedição;   

8.3. Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pelo Pregoeiro.   

8.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com 

CNPJ da matriz . E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, 

exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente 

emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 

empresa.   

8.4.1. Caso a empresa licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 

participante desta licitação, execute o futuro Termo de Ata, deverá apresentar toda a 

documentação de ambos os estabelecimentos (matriz e filial).   
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 8.5. Os documentos referidos no item 7 e seus subitens, exceto o subitem 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.6, 

poderão ser substituídos por Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura da Dom 

Aquino, desde que em nome da licitante, com prazo de validade em vigor, com todos os 

documentos com seus respectivos prazos de validade em vigência e ainda com menção 

expressa do ramo de atividade que deve ser pertinente e compatível com o objeto da licitação.   

8.5.1. Caso o objeto a ser adquirido não esteja expresso no ramo de atividade do Certificado de 

Registro Cadastral, deverá a licitante juntar alteração do Contrato Social.   

8.5.2. Caso o Certificado de Registro Cadastral não contenha a Certidão solicitada no subitem 

7.1.3.7 e 7.1.3.8, deverá a licitante apresentar juntamente com Certificado de Registro 

Cadastral a referida certidão. 

8.6.  Ressaltamos que se as empresas possuírem o Certificado de Registro Cadastral válido, mas 

se algum Documento/Certidão estiver vencido, estas poderão ser atualizadas no ato da 

Abertura junto ao Pregoeiro e equipe de apoio.   

8.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.   

8.8. Todo e qualquer documento apresentando em língua estrangeira deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público 

juramentado. 

8.9. O licitante será inabilitado se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no 

envelope Documentação ou apresentá-los com irregularidades, em desacordo com o 

estabelecido neste Pregão, não se admitindo complementação posterior.   

 

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SUA ABERTURA 

9.1. Após o credenciamento, no ato de recebimento dos envelopes, o representante de cada 

licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, 

conforme relacionado abaixo:  

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL,  ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO   

9.2. Os envelopes deverão estar sobrescritos com a titulação de seu conteúdo, nome e 

endereço da empresa, número do PREGÃO e número do processo administrativo.   

9.3. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.   
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 9.4. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo 

envelope.   

9.5. O envelope nº 01 conterá a proposta comercial, que deverá ser apresentada em papel 

timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, podendo seguir preferencialmente o modelo-

padrão consistente do Anexo I deste edital.  

9.6. O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 

qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal, capacidade 

técnica e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES 

10.1. Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pelo Pregoeiro, seguindo a legislação 

vigente e as fases apontadas no item I deste edital.   

10.2. Instalada a sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de 

credenciamento dos representantes das empresas interessadas, serão recebidos os envelopes 

nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e os envelopes nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, pelo Pregoeiro.   

10.2.1. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá a abertura dos 

envelopes das propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio. Em seguida, será dada vista das propostas aos representantes das licitantes, que 

poderão rubricá-las, devolvendo-se ao Pregoeiro.   

10.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital e as 

especificações contidas na Planilha-Proposta.   

10.3. Após a conferência das propostas, o Pregoeiro passará ao julgamento das mesmas, 

observando-se que o critério a ser adotado é o de MENOR VALOR UNITÁRIO para o objeto deste 

certame.   

10.4. Serão convocadas pelo Pregoeiro, para oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de 

valores distintos e decrescentes: 

a) a licitante que apresentar a proposta de MENOR VALOR UNITÁRIO; e  

b) as licitantes que tenham apresentado propostas com valores de até 10% (dez por cento) 

superiores àquela. 

10.4.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 

anterior, serão selecionadas as melhores propostas, até o máximo de três (inclusa a de MENOR 

VALOR UNITÁRIO e as respectivas licitantes poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados.  
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 10.5. A licitante que, quando convocada pelo Pregoeiro, desistir de apresentar lance verbal, será 

excluída da etapa de lances. 

10.5.1. Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 

às penalidades constantes no Edital. 

10.6. Definida a classificação provisória por VALOR UNITÁRIO, será registrada na ata da sessão 

pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas 

participantes; preços ofertados; propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação 

para sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória.   

10.7. Ocorrendo empate nas condições propostas entre as classificadas para participarem dos 

lances verbais, a ordem destes lances será definida através de sorteio, a ser realizado na mesma 

sessão pública.   

10.8. O Pregoeiro abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais, por 

VALOR UNITÁRIO, aos representantes das licitantes cujas propostas estejam compreendidas no 

intervalo definido no subitem 10.4. 

10.8.1. Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do último, 

e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes. 

10.8.2. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às 

penalidades previstas neste edital.   

10.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor e ao objeto, decidindo motivadamente a 

respeito, podendo negociar com a licitante a obtenção de melhor VALOR UNITÁRIO .   

10.9.1. Ocorrendo a hipótese da impossibilidade de se realizar lances verbais, o Pregoeiro 

verificará a conformidade entre a proposta escrita de MENOR VALOR UNITÁRIO e o valor 

estimado para a contratação, sendo-lhe facultado, após a análise sobre a aceitabilidade do 

preço ofertado, negociar com a licitante a obtenção de melhor preço.   

10.10. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:   

10.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada.   

10.10.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta.   
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 10.10.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.   

10.10.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.10.1, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar nova proposta.   

10.10.2.3. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

10.10.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno 

porte.   

10.10.4. Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 

disposto no artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito 

de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 

pequeno porte.   

10.10.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 10.10.4, será declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora na fase de lances.   

10.11. As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverão declarar, sob as 

penas da Lei, de que cumprem com os requisitos legais para a qualificação como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir do tratamento diferenciado e 

estabelecido, nos termos dos artigos 42 a 49, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.   

10.12. Sendo aceitável a melhor proposta apresentada, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da respectiva licitante.   

10.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências deste Edital, o 

Pregoeiro examinará as propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta válida, podendo, inclusive, negociar diretamente com a respectiva licitante, a 

obtenção de melhor preço, passando à fase prevista no subitem 10.10.   

10.14. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, no curso do julgamento das propostas e da 

etapa de lances, negociar diretamente com a licitante vencedora, a obtenção de preço melhor.   
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 10.15. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de qualquer requisito estabelecido 

neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada.   

 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, verificada a aceitabilidade da 

melhor oferta, será aberto, pelo Pregoeiro, o envelope “DOCUMENTAÇÃO” da respectiva 

licitante, para verificação quanto ao atendimento das condições habilitatórias exigidas nos 

termos do item 7 deste Edital. 

11.2. Constatando, o Pregoeiro, o atendimento pleno pela licitante das exigências editalícias, a 

declarará vencedora deste Pregão.   

11.2.1. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, 

prosseguirá o pregoeiro com a abertura do envelope de documentação da proponente 

classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma 

das licitantes.   

11.2.2. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante classificada e 

habilitada será declarada vencedora do certame.   

11.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada.   

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis 

para apresentação das razões do recurso, iniciando-se o prazo no dia seguinte útil após o 

certame licitatório, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.   

12.1.1. Tanto as razões quanto as contrarrazões deverão ser protocoladas pessoalmente no 

Departamento de Licitações, no endereço constante no Item 1 do presente, das 07:00h às 

13:00h.   

12.1.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.   
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 12.1.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência do 

direito de recurso, na adjudicação do objeto da licitação à vencedora e no encaminhamento do 

processo à(s) Autoridade(s) competente(s) para a homologação.   

12.2. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e que serão 

julgados pela(s) Autoridade(s) competente(s) e, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

Autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento licitatório. 

12.3 . Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 

desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do 

Pregoeiro, até a efetiva formalização da contratação.   

 

13. DA  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela Pregoeira, ficará sujeita à 

homologação, caberá a Pregoeira encaminhar o processo administrativo para a autoridade 

competente para Homologação, cabendo a este, a qualquer momento, revogar a presente 

licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação.   

 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1 – Os serviços objeto deste processo licitatório serão prestados de forma continuada, 

podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitados a 60(sessenta) meses, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93.  

14.2 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo 08.  

14.3 - O adjudicatário deverá comprovar a qualificação fiscal estabelecidas na habilitação para 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.  

14.4 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de 

contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação.   

14.5 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá 

manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade 

de cobrir o preço da proposta mais vantajosa.  
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 14.6 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.  

14.7 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou 

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada 

antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.  

 

15. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

15.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei nº.8.666/93;  

 

16. DO CONTROLE DE PREÇOS 

16.1. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

contrato, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo Município, o proponente será 

convocado, para a devida alteração do valor proposto, o qual será publicado na imprensa oficial.  

 

17. DA RESCISÃO 

17.1.  A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o 

direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito;  

17.2.  A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser:   

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, desde que 

haja conveniência para a Administração;  

c) Judicial, nos termos da legislação.  

 

18. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

18.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo servidor, ou pessoa designada 

para esta finalidade. 
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 18.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA;  

18.1.2. No desempenho de suas atividades é assegurado ao fiscal de contrato o direito de 

verificar a perfeita execução do presente, ajuste em todos os termos e condições, 

acompanhamento da execução dos serviços prestados, e o apontamento de irregularidades 

caso verificadas;  

18.1.3. A fiscalização por parte do Município não eximirá nem reduzirá, em nenhuma hipótese, 

as responsabilidades do Contratado(a) sobre eventuais faltas que venha a cometer, mesmo que 

não indicada pela fiscalização;  

18.1.4. Todas as ocorrências que vierem a prejudicar a regular execução do objeto do presente 

contrato deverão ser comunicadas, imediatamente á Administração Pública, bem como o fiscal 

de contrato que notificará a Contratado(a) para que tome as devidas providências.  

18.2. A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no 

edital.  

18.3. Será facultado ao Contratado(a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresentar defesa 

escrita.  

 

19. DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

19.1. O valor global do referido contrato serão pagos mensalmente em parcelas mensais e de 

igual valor, até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 

mediante apresentação da Nota Fiscal, com numero da conta bancaria detalhada para o devido 

pagamento.  

19.1.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento da Nota fiscal/fatura na unidade 

requisitante e mediante ordem de pagamento emitida pela Prefeitura, através da rede bancária, 

para o que a Empresa deverá fazer constar da nota fiscal a indicação da agência (com número/ 

endereço) e número da conta corrente no banco. 

19.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais /faturas, estas serão devolvidas 

ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.  

19.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
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 qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.   

19.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses 

previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.  

19.5. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:  

19.5.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela 

Fazenda Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

19.5.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

19.5.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

19.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

19.5.5. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, 

constante no “item 5.1.”, devendo a CONTRATADA ficar responsável pela conferência de tal 

validade.  

19.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório.  

19.7. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do produto/serviço.  

19.8. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

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

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

monetária.  

19.9. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança 

em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”;  

19.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão 

de responsabilidade do Contratado.  
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 20. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

20.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA:  

I executar com qualidade os serviços solicitados.  

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias;  

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços e/ou produtos, 

objeto da presente licitação. 

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:  

20.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE  

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;  

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento deste Contrato.  

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  

 

20. DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 

20.1. As penalidades contratuais aplicáveis são:  

a) Advertência verbal ou escrita;  

b) Multa;  

c) Declaração de inidoneidade e,  

d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, 

de 21/06/93 e alterações posteriores.  

20.2. A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada 

na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas 

no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.  
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 20.3. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas 

penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.  

20.4. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até 

chegar o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.  

20.5. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte 

por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.  

20.6. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:  

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos;  

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos.  

c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos.  

d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos.  

f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

h) Comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

i) Cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos  

j) Declaração de Inidoneidade.  

20.7. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
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 úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Dom Aquino - 

MT, devidamente fundamentado.  

20.8. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital.  

20.9. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 

contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.  

20.10. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 

cumulativamente.  

 

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

21.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os 

prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

21.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos 

prazos legais.  

21.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento do município: 

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 

10.003.04.122.0003.2066 – outras despesas com o Departamento de Água e Esgoto. 

3.3.90.39.00.00- outros serviços de terceiro - Pessoa Jurídica. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 -  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do Edital e anexos, deverão ser solicitadas por escrito ao Departamento de 

Licitação, Pregoeira do Município de Dom Aquino no Prédio da Prefeitura Municipal, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 
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 de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, devendo informar o número de telefone para contato e nome do responsável pelos 

pedidos de esclarecimentos.  

23.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no setor de licitações do Município de 

DOM AQUINO-MT.  

23.3 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes 

aos ora fixados.  

23.4 - Os licitantes deverão fazer constar na documentação apresentada na fase de habilitação 

o endereço e os números de fax, telefone e e-mail, respondendo o licitante pela omissão.  

23.5 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato. 

23.6 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 

Município de DOM AQUINO, dentro do limite permitido pelo artigo  65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 

sobre o valor inicial contratado.  

23.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro(a) .  

23.8 - A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, bem como anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar nos termos do art. 49 da 

Lei Federal nº 8666/93.  

23.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.10 - Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes das Leis 10.520/02, e da Lei 

8.666/93  

23.11 - Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de DOM AQUINO, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

24. DOS ANEXOS 

ANEXO 01 – Termo de Referência; 
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 ANEXO 02 – Modelo Proposta de Preços; 

ANEXO 03 - Modelo de Declaração que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação; 

ANEXO 04 – Modelo – Carta de Credenciamento; 

ANEXO 05 - Modelo de Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

ANEXO 06 – Modelo de Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e 

Requerimento de Beneficio do Tratamento Diferenciado; 

ANEXO 07 – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica  

ANEXO 08 – Minuta do Termo de Contrato 

 

Dom Aquino, 07 de agosto de 2018. 

 

 

WANUSA SOARES ALVES 

Pregoeira 

 



 

 

  

  

 

 

28 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1202 / 1299 / 1127        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 
ANEXO 01 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1 – O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

coleta e analises laboratoriais da água bruta e tratada para atender no controle de qualidade da 

água tratada e distribuída em toda a Extensão do município de Dom Aquino, Distrito de Entre 

Rios e Cinturão Verde, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus 

anexos, para atender ao Departamento de Água e Esgoto – DAE, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência. 
 

ITE

M 

QTD

E/M

ES 

UND DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 12 serv 

- Coleta, analise e controle de qualidade, num total de 59 analises 

mensais, com tipos de ensaios para análise físico química: COR, PH, 

TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL,  

- Coleta e analise microbiológica, num total de 59 analises mensais, 

COLIFORMES TOTAIS E FECAIS (E.COLI) e análises de bactérias 

heterotróficas, mensais 

- e Serviços técnicos Especializados através do Químico, representante 

da empresa contratada, para: 

1 - Cadastrar o Sistema na Vigilância Sanitária; 

2 – Elaborar o Plano de Coleta e amostragem anual e registrar na 

Vigilância Sanitária; 

3 - Elaborar relatórios de controle de qualidade para atender Portaria 

2.914/2011 do Ministério da Saúde; 

4 – Elaborar relatório mensal para colocar nas faturas de água, 

atendendo o Decreto Presidencial 5.440/2005, e Portaria2.914/2011; 

5 - Elaborar relatório Anual para atender o Decreto Presidencial 

5.440/2005, que deverá ser entregue até o mês de abril, nas residências e 

Orgãos Públicos; 

6 – calcular a concentração e dosagem de produtos químicos utilizados 

no tratamento da água distribuída para população de Dom Aquino, 

Distrito de Entre Rios e Cinturão Verde; 

7 – Dar treinamento sempre que necessário para funcionários que 
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 trabalham na área de tratamento e controle de qualidade; 

8 – Responsável Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de 

Química, responsável pelo tratamento e controle de qualidade da água, 

perane as autoridades municipais, estaduais e federais. 

9 – O profissional deverá realizar, no mínimo duas visitas mês, uma para 

visitar o sistema e outra para coletar amostras de água nas redes, e 

demais visitas quando solicitadas mediante necessidade, pelo 

departamento de Água e Esgoto – DAE. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS 

2.1 – Justificamos que, para  execução do controle de qualidade da água tratada e distribuída 

em toda a Extensão do município de Dom Aquino, Distrito de Entre Rios e Cinturão Verde, se faz 

necessário a contratação de uma empresa com químico responsável, para que a água 

distribuída seja de boa qualidade com tratamento adequado e não cause nenhum dano ao 

consumo humano. 

 

3 – DO VALOR ESTIMADO 

3.1 – O Valor estimado para aquisição dos serviços, baseia se num valor global médio de 

53.340,00 (cinqüenta e três mil, trezentos e quarenta reais), por um período de 12 meses 

podendo ser prorrogado conforme determina a Lei 8.666/93 e suas alterações  

ITEM 
COD. 

TCE/MT 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1.  396696-8 

- Coleta, analise e controle de qualidade, 

num total de 59 analises mensais, com tipos 

de ensaios para análise físico química: COR, 

PH, TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL,  

Serv. 12 meses 4.445,00  53.340,00  

- Coleta e analise microbiológica, num total 

de 59 analises mensais, COLIFORMES 

TOTAIS E FECAIS (E.COLI) e análises de 

bactérias heterotróficas, mensais 

- e Serviços técnicos Especializados através 

do Químico, representante da empresa 

contratada, para: 

1 - Cadastrar o Sistema na Vigilância 

Sanitária; 

2 – Elaborar o Plano de Coleta e 

amostragem anual e registrar na Vigilância 

Sanitária; 

3 - Elaborar relatórios de controle de 

qualidade para atender Portaria 2.914/2011 
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 do Ministério da Saúde; 

4 – Elaborar relatório mensal para colocar 

nas faturas de água, atendendo o Decreto 

Presidencial 5.440/2005, e 

Portaria2.914/2011; 

5 - Elaborar relatório Anual para atender o 

Decreto Presidencial 5.440/2005, que 

deverá ser entregue até o mês de abril, nas 

residências e Orgãos Públicos; 

6 – calcular a concentração e dosagem de 

produtos químicos utilizados no tratamento 

da água distribuída para população de Dom 

Aquino, Distrito de Entre Rios e Cinturão 

Verde; 

7 – Dar treinamento sempre que necessário 

para funcionários que trabalham na área de 

tratamento e controle de qualidade; 

8 – Responsável Técnico devidamente 

registrado no Conselho Regional de 

Química, responsável pelo tratamento e 

controle de qualidade da água, perante as 

autoridades municipais, estaduais e 

federais; 

9 – O profissional deverá realizar, no 

mínimo duas visitas mês, uma para visitar o 

sistema e outra para coletar amostras de 

água nas redes, e demais visitas quando 

solicitadas mediante necessidade, pelo 

departamento de Água e Esgoto – DAE.  

4- DOS PRAZOS 

4.1 O prazo do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contados da 

assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos 

termos da Lei 8.666/93.  

5 – DAS EXIGÊNCIAS 

5.1 – A empresa vencedora fica responsável, por todos os serviços prestados em perfeito 

estado, com qualidade 

 

6 – DA RESPONSABILIDADE 

6.1 - A Contratante não se responsabilizará pelos serviços executados pela contratada, ficando a 

contratada responsável pelos mesmos, sem que haja ônus a contratante.  
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 6.2 - A empresa vencedora fica responsável, por todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes, deslocamento 

do profissional e outros.  

 

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 – As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta de recursos consignados no 

orçamento da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, a saber: 

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 

10.003.04.122.0003.2066 – outras despesas com o Departamento de Água e Esgoto. 

3.3.90.39.00.00- outros serviços de terceiro - Pessoa Jurídica. 

 

8 – DO PAGAMENTO 

8.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dia, do mês subseqüente aos serviços 

prestados, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.  

 

9 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1 - A avaliação dos mesmos ficará a cargo da Diretoria do DAE que designará funcionários 

habilitados para tal.  

 

10 - DOS SERVIÇOS 

10.1 - Deverão ser de primeira qualidade, sujeitando os mesmos a fiscalização por parte da 

contratante, podendo assim rescindir o contrato caso a Contratada não cumpra com 

combinado.  

 

11 - DA VIGÊNCIA 

11.1 – O presente vigência de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

 

12 - DA ELABORAÇÃO:  

12.1 - A elaboração do presente Termo de Referencia é de total responsabilidade do 

Departamento de Água e Esgoto de Dom Aquino. 
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ANEXO 02 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel timbrado do proponente) 

 

PREGAO N.° 015/2018 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

RAZAO SOCIAL  

CNPJ  

Optante pelo SIMPLES?          (    ) Sim       (    ) Não 

Endereço:                          Bairro:                              Cidade:                              CEP 

Telefone              /Fax                                 E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS: Banco/Cooperativa:Nome e nª da Agência:                             
Conta Bancária:  

Dados do signatário para assinatura do contrato: 

 

 

MD. Pregoeiro(a)  

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio: 

 

Vimos apresentar, nossa proposta em conformidade com o que rege o edital. 

ITEM 
COD. 

TCE/MT 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1.  396696-8 

- Coleta, analise e controle de qualidade, 

num total de 59 analises mensais, com tipos 

de ensaios para análise físico química: COR, 

PH, TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL,  
Serv. 12 meses  

R$(por 

extenso) - Coleta e analise microbiológica, num total 

de 59 analises mensais, COLIFORMES 

TOTAIS E FECAIS (E.COLI) e análises de 

bactérias heterotróficas, mensais 
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- e Serviços técnicos Especializados através 

do Químico, representante da empresa 

contratada, para: 

1 - Cadastrar o Sistema na Vigilância 

Sanitária; 

2 – Elaborar o Plano de Coleta e 

amostragem anual e registrar na Vigilância 

Sanitária; 

3 - Elaborar relatórios de controle de 

qualidade para atender Portaria 2.914/2011 

do Ministério da Saúde; 

4 – Elaborar relatório mensal para colocar 

nas faturas de água, atendendo o Decreto 

Presidencial 5.440/2005, e 

Portaria2.914/2011; 

5 - Elaborar relatório Anual para atender o 

Decreto Presidencial 5.440/2005, que 

deverá ser entregue até o mês de abril, nas 

residências e Orgãos Públicos; 

6 – calcular a concentração e dosagem de 

produtos químicos utilizados no tratamento 

da água distribuída para população de Dom 

Aquino, Distrito de Entre Rios e Cinturão 

Verde; 

7 – Dar treinamento sempre que necessário 

para funcionários que trabalham na área de 

tratamento e controle de qualidade; 

8 – Responsável Técnico devidamente 

registrado no Conselho Regional de 

Química, responsável pelo tratamento e 

controle de qualidade da água, perante as 

autoridades municipais, estaduais e 

federais; 

9 – O profissional deverá realizar, no 

mínimo duas visitas mês, uma para visitar o 

sistema e outra para coletar amostras de 

água nas redes, e demais visitas quando 

solicitadas mediante necessidade, pelo 

departamento de Água e Esgoto – DAE.  

 

Prazo de validade da Proposta: CONFORME EDITAL 

Vigência: CONFORME EDITAL 
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Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL 

Prazo de execução do objeto: CONFORME EDITAL 

 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 

Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 

qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e 

estamos cientes de que todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, 

assim como de qualquer despesa relativa á realização integral do objeto, assumindo total 

responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;  

 

Declaramos ainda que, estão inclusas no preço proposto todas as despesas relacionadas com o 

objeto licitado, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais, gastos com transporte, prêmios de seguros e outras despesas 

decorrentes de exigência legal.  

 

Local, -- de --------- de 2018.  

 

 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 03 

 

(em papel timbrado do proponente) 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO 

Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão. 

Nº  15/2018 Tipo Menor Preço  

 

Sr. Pregoeiro(a) 

 

A EMPRESA ---------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    estabelecida   

a_________________________________,    bairro   __________,       Município   

de____________________, estado de _____ CEP____________________, através da presente, 

DECLARA, para todos os efeitos legais, reúne todos os requisitos exigidos no Edital, sejam elas 

quanto ás condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como, 

de que está ciente e concorda com o disposto em Edital e anexo do Pregão Presencial n° 

015/2018, tudo de acordo com a Lei Federal 10.520/02, subsidiada pela n° 8.666/93 e suas 

alterações.  

 

Local e data. 

 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 04 

 

Modelo de Carta de Credenciamento 

(em papel timbrado do proponente) 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________, sediada na _____________________________, telefone 

________________, fax __________________, email ______________, neste ato representada 

pelo (a) Sr(a) ___________________________________, portador da cédula de identidade RG 

__________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________, residente e domiciliado 

na _________________________, detentor de amplos poderes para nomeação de 

representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 

________________________________, portador da cédula de identidade RG 

_____________________, e inscrito no CPF sob o nº _____________ com o fim específico de 

representar a outorgante perante a Prefeitura de Dom Aquino - MT, na licitação de Pregão 

Presencial nº 015/2018, podendo assim retirar cópias, propor seu credenciamento, atuar em 

nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou 

prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.  

 

................., ......... de ................... de 2018.  

  

  

  

_______________________________  

Diretor ou Representante Legal  

 
(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE) 
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ANEXO 05 

 

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(Papel timbrado da empresa) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO  

Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão. 

Nº  15/2018 Tipo TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------,sediada na Rua -------

-------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -----------

--------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 

Edital de Pregão  Nº  15/2018 , DECLARA, sob as penas da lei, que: 

- não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação 

determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

- não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 

(inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),  

- não se encontra suspenso do direito de participar de licitações ou de contratar com a 

Administração Pública; 

- Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, 

da Lei 8.666/93; 

-  
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 Obs. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, alterados pela 147, caso possuir alguma restrição na documentação referente à 

regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 06 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa ___________________________________ (denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ ______________________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como 

não possui qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 

7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal 

nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar no procedimento 

licitatório do Pregão nº 15/2018, realizado pela Prefeitura de Dom Aquino.  

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

(Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº. 01 (Proposta Comercial) 

e envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO).   
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ANEXO 07 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

A empresa ___________________________________________, CNPJ n.º ___.___.___-__, 

estabelecida na rua/av __________________________________________________________, 

n.º____ - fone: (__) ____-____, atesta para os devidos fins que a Empresa 

________________________________, com sede na __________________________________ 

é uma empresa que cumpre plenamente com seus compromissos, tanto na execução dos 

serviços, quanto na disponibilidade imediata da mesma, não havendo nenhum registro que a 

desabone. 

Informo que a empresa (prestou e/ou presta serviços, ________________com natureza 

semelhante ao objeto do presente Edital)  sem  nenhuma restrição apresentada. 

 

Local e data. 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

(firma reconhecida) 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 

assinatura) 
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ANEXO 08 

MINUTA DE TERMO CONTRATO N° ______/2018 

PREGAO: N° ______/2018 -  PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° ....../2018. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o município de Dom Aquino, 

Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa á 

Avenida Cuiabá, 143 centro, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.347.119/0001-23, 

representado neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo, Sr. VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, denominado de CONTRATANTE e de 

outro lado a empresa .............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., estabelecida a ........., n.º......, 

bairro ..............., cidade de ..........., neste ato representada pelo Sr. .............., portador do RG n.º 

.......... /    e CPF nº. ........... doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos da Lei Federal 

nº 10.520/2002, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 

8.666/93, e suas alterações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado 

do PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2018, firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas 

as condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O presente instrumento contratual tem por objeto a “Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de coleta e analises laboratoriais da água bruta e 

tratada para atender no controle de qualidade da água tratada e distribuída em toda a Extensão 

do município de Dom Aquino, Distrito de Entre Rios e Cinturão Verde”, de acordo com as 

condições e especificações constantes no edital Pregão Presencial n° 015/2018 e seus anexos, 

conforme tabela abaixo:  

 

ITEM 
COD. 

TCE/MT 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 396696-8 

- Coleta, analise e controle de qualidade, 

num total de 59 analises mensais, com tipos 

de ensaios para análise físico química: COR, 

PH, TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL,  
Serv. 12 meses R$ 

R$(por 

extenso) 

- Coleta e analise microbiológica, num total 
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 de 59 analises mensais, COLIFORMES 

TOTAIS E FECAIS (E.COLI) e análises de 

bactérias heterotróficas, mensais 

- e Serviços técnicos Especializados através 

do Químico, representante da empresa 

contratada, para: 

1 - Cadastrar o Sistema na Vigilância 

Sanitária; 

2 – Elaborar o Plano de Coleta e 

amostragem anual e registrar na Vigilância 

Sanitária; 

3 - Elaborar relatórios de controle de 

qualidade para atender Portaria 2.914/2011 

do Ministério da Saúde; 

4 – Elaborar relatório mensal para colocar 

nas faturas de água, atendendo o Decreto 

Presidencial 5.440/2005, e 

Portaria2.914/2011; 

5 - Elaborar relatório Anual para atender o 

Decreto Presidencial 5.440/2005, que 

deverá ser entregue até o mês de abril, nas 

residências e Órgãos Públicos; 

6 – calcular a concentração e dosagem de 

produtos químicos utilizados no tratamento 

da água distribuída para população de Dom 

Aquino, Distrito de Entre Rios e Cinturão 

Verde; 

7 – Dar treinamento sempre que necessário 

para funcionários que trabalham na área de 

tratamento e controle de qualidade; 

8 – Responsável Técnico devidamente 

registrado no Conselho Regional de 

Química, responsável pelo tratamento e 

controle de qualidade da água, perante as 

autoridades municipais, estaduais e 

federais; 

9 – O profissional deverá realizar, no 

mínimo duas visitas mês, uma para visitar o 

sistema e outra para coletar amostras de 

água nas redes, e demais visitas quando 

solicitadas mediante necessidade, pelo 

departamento de Água e Esgoto – DAE.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO  

2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 

015/2018, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES  

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e 

suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 

disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. A vigência do presente contrato é de .... (......) meses contados da assinatura do contrato, 

até a data de ../......./2018.  

4.2. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da Contratante, 

mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO  

5.1. O valor global do referido contrato é de R$..........    (.................................), pagos 

mensalmente em parcelas mensais e de igual valor, de R$ ....... (.............), até o 30º (trigésimo) 

dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota 

Fiscal, com numero da conta bancaria detalhada para o devido pagamento.  

5.1.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento da Nota fiscal/fatura na unidade 

requisitante e mediante ordem de pagamento emitida pela Prefeitura, através da rede bancária, 

para o que a Empresa deverá fazer constar da nota fiscal a indicação da agência (com número/ 

endereço) e número da conta corrente no banco. 
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 5.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais /faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.  

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.   

5.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses 

previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.  

5.5. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:  

5.5.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda 

Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

5.5.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

5.5.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

5.5.5. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, 

constante no “item 5.1.”, devendo a CONTRATADA ficar responsável pela conferência de tal 

validade.  

5.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório.  

5.7. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do produto/serviço.  

5.8. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

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

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

monetária.  

5.9. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”;  
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 5.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos específicos 

consignados no orçamento do município, sendo na seguinte dotação orçamentária:   

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 

10.003.04.122.0003.2066 – outras despesas com o Departamento de Água e Esgoto. 

3.3.90.39.00.00- outros serviços de terceiro - Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA:  

I executar com qualidade os serviços solicitados.  

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias;  

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços e/ou produtos, 

objeto da presente licitação. 

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:  

7.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE  

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;  

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento deste Contrato.  

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  
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 CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS  

8.1. As penalidades contratuais aplicáveis são:  

a) Advertência verbal ou escrita;  

b) Multa;  

c) Declaração de inidoneidade e,  

d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, 

de 21/06/93 e alterações posteriores.  

8.2. A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada 

na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas 

no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.  

8.3. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas 

penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.  

8.4. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar 

o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.  

8.5. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por 

cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.  

8.6. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:  

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos;  

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos.  

c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos.  

d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos.  
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 f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

h) Comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos.  

i) Cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos  

j) Declaração de Inidoneidade.  

8.7. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Dom Aquino - 

MT, devidamente fundamentado.  

8.8. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital.  

8.9. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 

contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.  

8.10. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 

cumulativamente.  

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  

9.1.  A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o 

direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito;  

9.2.  A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser:   

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, desde que 

haja conveniência para a Administração;  
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 c) Judicial, nos termos da legislação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO   

10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo servidor --------------- - , nomeado 

para esta finalidade.  

10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA;  

10.1.2. No desempenho de suas atividades é assegurado ao fiscal de contrato o direito de 

verificar a perfeita execução do presente, ajuste em todos os termos e condições, 

acompanhamento da execução dos serviços prestados, e o apontamento de irregularidades 

caso verificadas;  

10.1.3. A fiscalização por parte do Município não eximirá nem reduzirá, em nenhuma hipótese, 

as responsabilidades do Contratado(a) sobre eventuais faltas que venha a cometer, mesmo que 

não indicada pela fiscalização;  

10.1.4. Todas as ocorrências que vierem a prejudicar a regular execução do objeto do presente 

contrato deverão ser comunicadas, imediatamente á Administração Pública, bem como o fiscal 

de contrato que notificará a Contratado(a) para que tome as devidas providências.  

10.2. A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no 

edital.  

10.3. Será facultado ao Contratado(a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresentar defesa 

escrita.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS 

OMISSOS  

11.1 Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial 

aos seus casos omissos.  
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 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL  

12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente 

de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 

015/2018, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela 

CONTRATADA, no processo licitatório.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas 

condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos 

relativos aos serviços fornecidos e aceitos.  

13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 

acima referida.  

13.2.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão por intermédio de lavratura de 

termo aditivo ao presente contrato administrativo;  

13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e a Lei 10.520/02 

no que não colidir com a primeira e as demais normais aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-

ão os princípios gerais de direito;  

13.4. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Dom Aquino-

MT.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:  

14.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus 

eventuais aditivos, no Diário Oficial, nos termos do Artigo 61 da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

14.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, 

correrão por conta do CONTRATANTE. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Dom Aquino–MT, com recusa expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, 

em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas 

testemunhas idôneas e civilmente capazes.  

 

Dom Aquino – MT, ... de ............. 2018.  

 

 

 

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA 
Prefeito Municipal 
Contratante 
 

 

Nome da Empresa  
Representante Legal 
Contratada 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1       2 

  

 


