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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2016 
CONVITE N° 001/2016 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
Modalidade Convite n° 001/2016 

Tipo: Menor Preço Global 
  
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT, no exercício das 
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 0330/2016 de 20/06/2016, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade de Convite no dia 28/09/2016, às 11h00min, para a 
contratação dos serviços especificados abaixo: 

 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço em Contratação de empresa especializada em assessoria tributária para aumento de 
arrecadação do ITR (imposto Territorial Rural) e Estudo e Reformulação do Código Tributário 
Municipal: 
 
1.2. Descrição do Objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 

01 

Contratação de empresa especializada em assessoria tributária para 
aumento de arrecadação do ITR (imposto Territorial Rural) e Estudo 
e Reformulação do Código Tributário Municipal: 
A contratada deverá:  
Obter de dados do ITR (Imposto Territorial Rural), junto a Receita Federal 
do Brasil; 
Protocolar ofícios e informações junto a Receita Federal do Brasil 
conforme convênio firmado; 
Acompanhar as notificações dos proprietários rurais através de seus 
contadores, via correio ou edital cumprindo o convênio com a Receita 
Federal do Brasil.  
Analisar e conferir as informações do ITR da lista dos omissos do 
Município; 
Repassar informações econômico financeiras disponíveis aos contabilistas 
e proprietários rurais para a regulação e pagamento do ITR; 
Participar e elaborar recursos administrativos junto a Receita Federal do 
Brasil, quando necessário; 
Elaborar campanhas junto aos meios de comunicação para divulgar 
informações do ITR e incrementar a arrecadação; 
Elaborar e desenvolver estudo sobre reformulação do Código Tributário 
Municipal, atualizando informações dos tributos Municipais, iluminação 
pública, taxas e impostos. 
A contratada deverá entregar Relatórios Circunstanciados e Conclusivos de 
todos os serviços realizados e resultados obtidos. 
 

Mês 03 
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2– DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1 – A presente licitação será custeada com os recursos próprios alocados na seguinte rubrica 
orçamentária: 
 
07.001.04.122.0004.2009.3.3.90.39.00.00 –  SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.    

 
 

3 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

3.1 – Esta licitação será aberta em ato público no dia 28/09/2016, às 11h00min na Sala de Licitação, sito à 
Rua Alceu Rossi s/ nº., Centro, CEP: 78.590-000, Paranaíta – MT, fone (66) 3563-2700; 
3.2 – Qualquer recurso ou observação pertinente à presente licitação deverá ser feito no ato da abertura 
dos envelopes por solicitação expressa e formal do proponente, ressalvado o recurso contra os termos do 
edital, que deverá ser formalizado até dois dias úteis antes da respectiva abertura; 
3.3 – Não será aceita nenhuma reclamação posterior ao prazo recursal que venha obstar a legalidade desta 
licitação. 
 
 

4 – DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 

4.1 – Serão exigidos os seguintes documentos para a fase de habilitação no certame: 
 
a) Habilitação jurídica: 
1 – Cédula de Identidade e CPF dos Sócios e ou proprietário; 
2 – Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 
3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores ou; 
4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício ou; 
5 – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
 
b) Regularidade Fiscal: 
1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
2 – Prova de inscrição de Contribuinte Estadual; 
3 – Alvará de Localização e Funcionamento – emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do 
licitante; 
4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
5 – Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 
Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas; 
6 – Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
8 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 
9 – Comprovar que nada consta no Portal da Transparência do Governo Federal: CADASTRO 
NACIONAL DE EMPRESSAS INIDONEAS E SUSPENSA (CEIS), através de consulta feita no site: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 
b.1 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de 
negativas. 
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c) Qualificação Técnica 
1 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, 
da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo II); 
 
4.2. As certidões que não apresentarem data de validade, será considerada válida dentro de período de 60 
(sessenta) dias a contar da data da sua emissão. 
 
4.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, ressalvado o disposto nos 
artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 combinado com a Lei Complementar 
Municipal nº. 011/2009. 
 
4.4. O envelope contendo a documentação de habilitação deverá ser entregue à Comissão Permanente de 
Licitação devidamente lacrado, separado do envelope de proposta de preços, com os seguintes dizeres. 
 
À Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT 
Comissão Permanente de Licitação 
Convite nº 001/2016 
Abertura: 28/09/2016 às 11h00min 
Documentos de Habilitação 
 
4.6 – Será inabilitado para a fase seguinte o proponente que deixar de atender a qualquer uma das alíneas 
do item 4.1. 
 
 

5 – DAS CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

5.1 – A proposta de preços deverá ser preenchida em papel timbrado do proponente sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas, onde deverá constar a data da emissão e a assinatura do responsável; 
5.2 – Deverá ser colocada em envelope lacrado, rubricado no seu lacre e encaminhada à Comissão 
Permanente de Licitação até o horário estabelecido; 
5.3 – A proposta de preços deverá discriminar com clareza o objeto da licitação, obedecendo todos os 
quesitos da minuta de contrato; 
5.4 – Na proposta de preços deverão estar inclusos todos os encargos sociais, trabalhistas, comerciais e 
fiscais, bem como outras despesas envolvidas na execução do objeto, como a locomoção dos consultores 
em visita ao município; 
5.4.1 –Será desclassificada a proposta de preços que não atender às exigências deste edital; 
5.5 – Os envelopes, com identificação do proponente, deverão conter na sua parte externa os seguintes 
dizeres: 
 
À Comissão Permanente de Licitação. 
Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT 
Rua Alceu, Centro, CEP 78.590-000, Paranaíta – MT 
Convite nº 001/2016 
Abertura: 28/09/2016 – às 11h00min 
Proposta de Preços 
 
 

6 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.1 – Constituem critérios de julgamento da proposta de preços: 
a) Atender às exigências do edital; 
b) Cotar o menor preço global referente a prestação de serviço; 
6.2 – O prazo de execução será de 03 (três) meses após a assinatura do contrato; 
6.3 – A validade da proposta de preços é de no mínimo 30 (trinta) dias contados da abertura dos 
envelopes; 
6.4 – O item com especificações incompletas, ou em desacordo com o solicitado, será desclassificado, 
desclassificando-se, consequentemente toda a proposta; 
6.5 – Não será considerada a proposta de preços que estiver em desacordo com as condições acima 
mencionadas; 

 
 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente conforme disponibilidade financeira da Secretaria 
competente, após apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor competente. 
   
 

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.2 - O contrato decorrente do presente Edital terá sua vigência 03 (três) meses a partir da sua assinatura. 
8.3 – O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até 05 (cinco) dias úteis após a 
homologação dos resultados da licitação, sujeitando-se o infrator ás sansões previstas na Lei nº 8.666/93. 

 
 

9 . DA ALTERAÇÃO, DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
 
9.1 – O Contrato poderá ser alterado, prorrogado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido no 
Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
9.2 – As prorrogações de prazo de execução do contrato serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
 

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1 – Não serão recebidos envelopes de documentos e de proposta de preços apresentados após a data e a 
hora estipuladas neste Convite; 
10.2 – A proposta de preços deverá conter discriminação completa do objeto solicitado; 
10.3 – Não será aceita condição ou informação que não constar na proposta de preços; 
10.4 – A proponente se obrigará, mediante apresentação da proposta de preços, a cumprir todas as 
especificações e condições nela contidas; 
10.5 – Os serviços realizados ficarão sujeitos à fiscalização da contratante. 
10.6 – A Prefeitura Municipal poderá anular no todo ou em parte a presente licitação nos termos da Lei n° 
8.666/93, não cabendo ao licitante direito a qualquer reclamação ou indenização. 
10.7 – A participação de qualquer licitante implicará no pleno conhecimento destas condições e sua 
integral concordância com o que nelas está fixado; 
10.8 – Esta licitação se fundamenta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
10.9 – Outros esclarecimentos que porventura se façam necessários serão fornecidos pela Comissão 
Permanente de Licitação durante o horário de expediente; 
10.10 – Fazem parte integrante deste edital: 
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a) Anexo I contendo a minuta do futuro contrato; 
b) Anexo II contendo a declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo II); 

 
 

Paranaíta - MT, 20 de Setembro de 2016. 
 
 
 

Luciane Raquel Brauwers 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xx/2016 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA – MT E 
A____________________________, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

 
O Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede administrativa à Rua Alceu Rossi s/n°, Centro, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o n° 03.239.043/0001-12, neste ato 
representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Senhor Antonio Domingo 
Rufatto, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta – MT, portador da 
Cédula de Identidade nº. 322420-8 SSP/PR e CPF nº CPF/MF n.º 451.418.009-20, que doravante 
denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa _______________________, 
devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ 
sob o № ________________, Inscrição Estadual Nº    _______, estabelecida à ________________ – 
(cidade) – (Estado) CEP _______, representado neste ato pelo(a) seu(ua) (função)______________, 
brasileiro, (estado civil), (profissão), residente à ______________, № ____(cidade) – (Estado) CEP 
_______, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral № ____________ e inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física sob o № __________, chamado simplesmente de CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório de Convite nº 001/2016, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Este contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em 
Contratação de empresa especializada em assessoria tributária para aumento de arrecadação do 
ITR (imposto Territorial Rural) e Estudo e Reformulação do Código Tributário Municipal. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD V. UNIT V. TOTAL 

01 

Contratação de empresa especializada em assessoria tributária para aumento 
de arrecadação do ITR (imposto Territorial Rural) e Estudo e Reformulação 
do Código Tributário Municipal. 
A contratada deverá:  
Obter de dados do ITR (Imposto Territorial Rural), junto a Receita Federal do 
Brasil; 
Protocolar ofícios e informações junto a Receita Federal do Brasil conforme 
convênio firmado; 
Acompanhar as notificações dos proprietários rurais através de seus contadores, via 
correio ou edital cumprindo o convênio com a Receita Federal do Brasil.  
Analisar e conferir as informações do ITR da lista dos omissos do Município; 
Repassar informações econômico financeiras disponíveis aos contabilistas e 
proprietários rurais para a regulação e pagamento do ITR; 
Participar e elaborar recursos administrativos junto a Receita Federal do Brasil, 
quando necessário; 
Elaborar campanhas junto aos meios de comunicação para divulgar informações do 
ITR e incrementar a arrecadação; 
Elaborar e desenvolver estudo sobre reformulação do Código Tributário Municipal, 
atualizando informações dos tributos Municipais, iluminação pública, taxas e 
impostos. 
A contratada deverá entregar Relatórios Circunstanciados e Conclusivos de todos 
os serviços realizados e resultados obtidos. 

Mês 03 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global. 
2.2.  Os serviços serão executados observando-se estritamente as normas e procedimentos aplicáveis ao 
serviço público. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DO PREÇO. 
3.1 O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$_______ (_______), pagos em 3 (três) 
parcelas, mensalmente após a sua atestação pela Secretaria competente. 
3.2 Os pagamentos serão realizados após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor 
competente nas seguintes proporções:  
3.3 O pagamento será realizado mensalmente por ordem bancária por meio do Banco ____, agência 
_____, conta corrente nº ______, ou cheque nominal à contratada, vedado qualquer antecipação de 
pagamento sem a correspondente prestação do serviço; 
3.4 Serão realizadas todas as retenções legais. 
3.5 Serão confeccionados relatórios de trabalhos que deverão ser anexados as notas fiscais devidamente 
atestados pelo gerente do contrato. 
 3.6 O pagamento será liberado com as certidões abaixo relacionadas dentro do prazo de validade anexo à 
nota: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 
Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas; 
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 

 
3.7 A impressão das certidões é de responsabilidade da contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1 – O prazo para a prestação do serviço será de 03 (três) meses a partir da data da assinatura. 
4.2 – As prorrogações de prazo de execução do presente contrato serão processadas nos termos do artigo 
57 da Lei nº 8.666/93. 
4.3 – O presente contrato poderá ser alterado, prorrogado e revistos seus preços de acordo com o 
estabelecido no Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
4.4 – O prazo para assinatura do presente contrato será de até 05 (cinco) dias úteis após a homologação 
dos resultados da licitação, sujeitando-se o infrator ás sansões previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS 
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no Orçamento 
Anual do Município do Exercício de 2016 na seguinte rubrica orçamentária:  
 
07.001.04.122.0004.2009.3.3.90.39.00.00 –  SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.    
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:  
DA CONTRATANTE  
6.1 Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou escritas sobre a sua 
execução podendo impugnar os serviços que estejam mal executados, os quais deverão ser refeitos, 
correndo as despesas oriundas destes serviços por conta da contratada; 
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6.1.1 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos 
na Lei nº 8.666/93; 
6.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do presente contrato; 
6.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente quando ocorrer a 
retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços; 
6.1.4 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos 
da Lei nº 8.666/93; 
6.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93; 
6.2 DA CONTRATADA 
6.2.1 Executar o serviço de acordo com as disposições deste contrato, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
6.2.2 Atender a todas as exigências deste contrato e executar todos os serviços contratados assumindo 
os ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 
6.2.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato observado às disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
6.2.4 Obter de dados do ITR (Imposto Territorial Rural), junto a Receita Federal do Brasil; 
6.2.5 Protocolar ofícios e informações junto a Receita Federal do Brasil conforme convênio firmado; 
6.2.6 Acompanhar as notificações dos proprietários rurais através de seus contadores, via correio ou 
edital cumprindo o convênio com a Receita Federal do Brasil. 
6.2.7 Analisar e conferir as informações do ITR da lista dos omissos do Município; 
6.2.8 Repassar informações econômico financeiras disponíveis aos contabilistas e proprietários rurais 
para a regulação e pagamento do ITR; 
6.2.9 Participar e elaborar recursos administrativos junto a Receita Federal do Brasil, quando 
necessário; 
6.2.10 Elaborar campanhas junto aos meios de comunicação para divulgar informações do ITR e 
incrementar a arrecadação; 
6.2.11 Elaborar e desenvolver estudo sobre reformulação do Código Tributário Municipal, atualizando 
informações dos tributos Municipais, iluminação pública, taxas e impostos. 
6.2.12 A contratada deverá entregar Relatórios Circunstanciados e Conclusivos de todos os serviços 
realizados e resultados obtidos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
7.1  As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas; 
c) Declaração de inidoneidade e; 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e 

alterações posteriores.  
7.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando 
houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, sem motivo justo; 
7.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos serviços 
solicitados; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração considerada média a 
quaisquer das cláusulas do contrato; 
c) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil 
ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa; 
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d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o município 
por prazo não superior a dois anos, no caso de cometimento de falta considerada grave; ou, 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, no caso de cometimento reiterado de falta considerada grave enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
7.4 De qualquer sanção imposta à contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da 
intimação do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente fundamentado; 
7.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente; 
7.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.3, poderá ser descontada de imediato sobre o pagamento 
das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do 
último pagamento; 
7.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
8.1 A rescisão do presente contrato poderá ocorrer de forma: 
a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência técnica ou administrativa para a contratante. 
b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
c) Judicial – nos termos da legislação processual; 
8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista 
no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
9.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as 
devidas justificativas conforme a seguir: 
9.2 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
9.3 Por acordo das partes: 
a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra prestação dos serviços; 
9.4 Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
10.1  O presente contrato foi firmado em decorrência do processo licitatório deflagrado na modalidade 
de Convite n° 001/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 
11.1 Aplica-se a Lei nº 8.666/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro ao 
presente contrato e em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
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12.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura do 
presente instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paranaíta – MT com recusa expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. 
 
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) 
vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e 
civilmente capazes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FISCAL DO CONTRATO 
14.1 para fiscalizar este contrato fica designado o servidor(a), função. 
 
 

PARANAÍTA – MT, xx de xxxxxxxx de 2016. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 

Sr. Antonio Domingo Rufatto 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

FIRMA: _________________________ 
Nome: 

Sócio (proprietário) 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:______________________   Assinatura:________________________ 
Nome:        Nome:     
C.P.F. nº      C.P.F. nº  
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ANEXO II 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação) 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE CONVITE 
Nº. 001/2016 - TIPO MENOR GLOBAL 
 
 
 
 
                                         A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. 
________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ 
SSP/______ e do CPF nº. ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

 
Local e data 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

 


