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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2017 – PMP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
DATA DE REALIZAÇÃO: 11/10/2017 
HORÁRIO: 08h00min HORAS - Horário Local 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta – Situada à Rua Alceu Rossi s/ 
nº., Centro  Paranaíta – MT, CEP. 78.590.000 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de PARANAÍTA/MT 
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção 
em máquinas e equipamentos de informática, bem como: sistemas operacionais, instalação 
de aplicativos, banco de dados, manutenção em rede de dados e internet e manutenção de 
impressoras para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT. 
 

 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 
 
 
  

1 - PREÂMBULO/OBJETO 
     
1.1 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, nomeada 
pelo Decreto Municipal nº. 360/2017, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 004/2017, cuja abertura ocorrerá às 08:00 horas do 
dia 11/10/2017, horário local, na Sala de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada à 
Rua Alceu Rossi, s/n –  Centro, Paranaíta/MT. 
 
 1.2 - OBRIGATÓRIO O CADASTRO DOS INTERRESSADOS ATÉ 03 (TRÊS) DIAS 
ANTES DO CERTAME. 
 
1.3 - A Presente Tomada de Preço é regida pelas normas contidas neste Edital e pela Lei n. ° 
8.666/93 com suas alterações posteriores. 
 
1.4 - Aplica-se também a Lei n° 8.666/93 aos casos omissos deste Edital. 
 
1.5 - Das fases da licitação: 
1 Habilitação; 
2 Avaliação Técnica; 
3 Abertura da proposta de preço; 
4 Adjudicação; 
5 Homologação. 

 
2 - DO OBJETO 
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2.1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 
manutenção em máquinas e equipamentos de informática, bem como sistemas operacionais, 
instalação de aplicativos, banco de dados, manutenção em rede de dados e internet e 
manutenção de impressoras para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Paranaíta – MT.  
 
3 – DOS PRAZOS 
 
3.1 – O prazo para assinatura do Contrato pelo licitante vencedor será de até 05 (cinco) dias 
depois da notificação pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o 
infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
3.2 – O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
3.3 - A empresa interessada em participar do certame licitatório, deverá providenciar seu 
cadastramento junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaíta, 
com um prazo máximo de três dias que antecede a licitação, sendo está uma condicionante 
para participação (Lei 8666/93, art. 22, §2º). 
  
3.3.1 – Documentos necessários para o CADASTRAMENTO junto ao DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÃO: 
 
3.3.1.1 - Habilitação Jurídica: 
3.3.1.1 .1- Cópia da Cédula de Identidade e CPF de todos os sócios ou proprietário da firma 
proponente; 
3.3.1.1 .2 – Cópia do Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
3.3.1.1.3 – Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
3.3.1.1.4 – Cópia da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício ou; 
3.3.1.1.5 – Cópia do Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93 
ou; 
3.3.1.1.6 - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
3.3.1.2 – Regularidade Fiscal: 
3.3.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 
3.3.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto contratual; 
3.3.1.2.3 – Certidões: 
3.3.1.2.4 – Negativa de Débitos e Contribuições Federais conjunta com a Dívida Ativa da União; 
3.3.1.2.5 – 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; 
3.3.1.2.6 – Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante, incluindo a 
Dívida Ativa; 
3.3.1.2.7 – Negativa de Regularidade junto ao FGTS; 
3.3.1.2.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao; 
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3.3.1.2.9 – Alvará de Localização e Funcionamento – emitido pelo Poder Executivo Municipal da 
sede do licitante; 
3.3.1.2.10 – 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/Consulta.seam; 
 
3.3.1.3 – Qualificação Econômico - Financeira: 
3.3.1.3.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
3.3.1.3.1.1 – O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado (Sede do Licitante). 
3.3.1.3.1.2 – O Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Opção do 
SIMPLES nos termos da legislação vigente; 
3.3.1.3.1.3 – No caso do Balanço Patrimonial estiver contido no registro do Livro Diário, deverá 
anexar juntamente ao mesmo o Termo de abertura e Termo de encerramento do respectivo livro. 
3.3.1.3.1.4 – O Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Opção do 
SIMPLES nos termos da legislação vigente; 
3.3.1.3.6 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do local do 
principal estabelecimento ou da filial da empresa, em data não superior a 60 (sessenta) dias da 
data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; 
3.3.1.3.7 – Certidão Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede do licitante comprovando 
a existência de capital social no valor igual ou superior a 2% da contratação, em data não superior 
a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; 
3.3.1.3.7.1 – Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual, o Capital Social 
poderá ser comprovado através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
 
3.4 – A empresa interessada deverá providenciar o cadastro na Prefeitura Municipal junto 
ao Departamento de Licitação. 
a) Após o CADASTRAMENTO junto ao Departamento de Licitação será emitido o 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, que terá a validade vinculada a validade 
das certidões apresentadas pela licitante; 
 
3.5 – A licitante que já se encontra cadastrada (CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL) junto ao Departamento de Licitação deverá renovar o Cadastro sempre que 
houver necessidade, ou seja, para participação em novo certame licitatório, no mesmo prazo 
estabelecido no item anterior; 
 
4 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
4.1 – À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da 
assinatura do Contrato e pelo inadimplemento na entrega do serviço CONTRATADO: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da 
obra; 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 
cláusulas do Contrato e itens deste Edital; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
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criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paranaíta/MT, por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do 
Contrato sem motivo justificável; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
g) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
4.2 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 no caso da 
não execução da obra, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela 
execução imperfeita do objeto contratado. 
4.3 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 
contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, 
devidamente fundamentado. 
 
5 – DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL 
 
5.1 – Retirada do Edital no site: www.paranaita.mt.gov.br e na Prefeitura, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ nº. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 
78.590-000, no horário das 07h00min às 11h00min, de segunda-feira a sexta-feira, até inclusive o 
terceiro dia anterior a data de recebimento dos envelopes, na sede da Prefeitura Municipal, situada 
à Rua Alceu Rossi, s/n. Centro, PARANAÍTA – MT. 
5.2 – A cópia do edital completo somente serão fornecidos em formato digital; 
5.3 - O arquivo de armazenamento de mídia deverá ser fornecido pelo interessado; 
5.4 - Maiores informações pelo telefone (0XX66) 3563-2700 ou no Departamento de Licitação na 
sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Alceu Rossi, s/n. Centro, PARANAÍTA – MT, CEP 
78.590-000. 
 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 
6.1 – Poderão participar da Tomada de Preços n°. 004/2017 todas as empresas legalmente 
estabelecidas no país, que até três dias antes da data de sua realização, estejam regularmente 
inscritas no Cadastro de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, na especialidade do 
objeto deste Edital. 
6.2 – Não poderá participar da presente Tomada de Preço: 
a) Empresa consorciada sob qualquer forma; 
b) Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
c) Empresa inadimplente ou que tiver Contrato rescindido, ou ainda, suspensa de licitar/contratar 
com a Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, e/ou qualquer outro Órgão Federal, Estadual e 
Municipal de qualquer Unidade de Federação. 
6.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração poderá representar mais de uma empresa 
junto à Prefeitura nesta Licitação, sob pena de exclusão das licitantes representadas. 
6.4 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á 
necessária apresentação de procuração outorgada por instrumento Público ou procuração 
particular com firma reconhecida, com menção expressa que lhe confere amplos poderes, 
inclusive para recebimento de intimações e decisões sobre a desistência ou não de recurso 
contra habilitação e classificação das propostas.  
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6.5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.5.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
TÉCNICA E A PROPOSTA DE PREÇO exigidos neste Edital, deverão ser apresentados em 
envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
 
Envelope n° 001 - Documentos de Habilitação 
A Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT 
Rua Alceu Rossi, s/n, Centro – Paranaíta/MT. 
Tomada de Preços n° 004/2017 
Abertura: 11/10/2017 às 08h00min horas 
 
Envelope n° 002 - Documentos de Avaliação Técnica 
A Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT 
Rua Alceu Rossi, s/n, Centro – Paranaíta/MT. 
Tomada de Preços n° 004/2017 
Abertura: 11/10/2017 às 08h00min horas 
 
Envelope n° 003 – Proposta de Preço 
A Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT 
Rua Alceu Rossi, s/n, Centro – Paranaíta/MT. 
Tomada de Preços n° 004/2017 
Abertura: 11/10/2017 às 08h00min horas 
 
6.5.3 – Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia devidamente autenticados em Cartório ou publicados em órgão de imprensa 
oficial, ou ainda, por membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados 
juntamente com o original. 
6.5.4 – A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço 
no envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do 
certame. 
 
6.6. – DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS (ENVELOPE Nº. 001) 
 
6.6.1. A proponente deverá apresentar os seguintes documentos em uma única via, enumerados,  
contendo o seguinte: 
 
6.5.1.1 – Habilitação Jurídica 
6.5.1.1 - Cópia autenticada da Cédula de Identidade e CPF de todos os sócios ou proprietário da 
firma proponente; 
6.5.1.2 – Cópia autenticada do Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
6.5.1.3 – Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
6.5.1.4 – Cópia autenticada da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; 
6.5.1.5 – Cópia autenticada do Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
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expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei 
n° 8.666/93 ou; 
6.5.1.6 - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
6.5.2 – Regularidade Fiscal: 
6.5.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 
6.5.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto contratual; 
6.5.2.3 – Certidões: 
6.5.2.3.1 – Negativa de Débitos e Contribuições Federais conjunta com a Dívida Ativa da União; 
6.5.2.3.2 – 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; 
6.5.2.3.3 – Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante, incluindo a Dívida 
Ativa; 
6.5.2.3.4 – Negativa de Regularidade junto ao FGTS; 
6.5.2.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao; 
6.5.2.3.6 - Alvará de Localização e Funcionamento – emitido pelo Poder Executivo Municipal da 
sede do licitante; 
6.5.2.3.7 – 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/Consulta.seam; 
 
6.5.3 – Qualificação Econômico - Financeira 
6.5.3.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
6.5.3.2 – O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado (Sede do Licitante). 
6.5.3.3 – O Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Opção do SIMPLES 
nos termos da legislação vigente; 
6.5.3.4 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do local do 
principal estabelecimento ou da filial da empresa, em data não superior a 60 (sessenta) dias da 
data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; 
6.5.3.5 – Certidão Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede do licitante comprovando a 
existência de capital social no valor igual ou superior a 2% da contratação em data não superior a 
60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; 
6.5.3.6 – Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual, o Capital Social 
poderá ser comprovado através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
 
6.5.4 – Qualificação Técnica. 
6.5.4.1 – Declaração emitida pelo licitante de que recebeu os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação (conforme modelo – Anexo III); 
6.5.4.2 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 
Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo IV); 
6.5.4.3 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: 
6.5.4.3.1 – Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (conforme modelo – Anexo V); 
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6.5.4.4 – Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Departamento de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paranaíta/MT; 
6.5.4.5 - 2 – Declaração de comprovação de desempenho das atividades pertinentes e compatíveis 
em características, quantidades e prazos (conforme modelo – Anexo VI); 
 
6.5.4.8 –  Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a CPL considerará o proponente inabilitado, ressalvado o 
disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
147/2014 combinado com a Lei Complementar Municipal nº. 011/2009. 
 
6.6. BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
6.6.1 – Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte 
para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e 
Lei Complementar nº. 147/2014, deverão apresentar no Envelope nº. 001 – HABILITAÇÃO, os 
seguintes documentos: 
a) Declaração de que não está incursa em nenhuma das vedações do art. 3º. § 4º. da Lei 
Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme Anexo VI; 
6.6.2 – Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a 
microempresa ou empresa de pequeno porte regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será declarado a partir do momento 
em que a licitante for declarada arrematante, podendo ser prorrogado por igual período, a critério 
da Administração, na forma do art. 43 § 1º. da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. 
6.6.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação 
fiscal no prazo estabelecido no item 6.6.2 decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado a Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma 
do art. 43 § 2º. da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações c/c o art. 64 § 2º. da Lei nº. 
8.666/1993 e suas alterações. 
 
6.7. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA  
 
6.7.1. A Avaliação Técnica compreenderá os seguintes itens: 
 
6.7.1.1. APRESENTAR NO ENVELOPE Nº. 002 - Avaliação Técnica 

AVALIAÇÃO TÉCNICA  
APRESENTAR NO ENVELOPE Nº. 002 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA 

I. Comprovação de prestação de serviço em órgão 
público 

� 05 (cinco) pontos para cada ano 
 

� Total Máximo de 30 pontos. 
II. Comprovação de curso de capacitação dos 

proprietários ou empregados registrados da 
participante: 
� Manutenção de software e hardware em 

geral. 
 

* sendo a pontuação do funcionário, o mesmo deverá 
comprovar vínculo com a empresa. 

 

� 10 pontos por comprovação. 
 
� Total Máximo de 40 pontos. 
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6.7.1.2. A COMISSÃO PROVISÓRIA DE AVALIAÇÃO realizará Teste Prático para 
identificação de problemas referentes à: 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 
TESTE PRÁTICO 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA 

III. Teste prático para identificação de problemas 
referentes à: 
� Rede; 
� Servidor; 
� Formatações; 
� Instalação e manutenção de impressoras, 

cpus; 
� Manutenção hardware, demais equipamentos 

de informática; 

� 01 (um) ponto por identificação de 
problemas. 

� 04 (quatro) pontos por solução de 
problema. 

� Total Maximo de 30 pontos. 

 
 

6.8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 003) 
 
6.8.1 – A licitante deverá apresentar a proposta, em uma única via, devidamente rubricada em 
todas as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em impresso próprio da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da 
documentação de habilitação e entregue à Comissão Permanente de Licitação devidamente 
lacrado e rubricado em seu fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue: 
6.8.1.1 – A validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura 
da licitação. 
6.8.1.2 – O preço em moeda corrente do país; 
6.8.1.3 – Os prazos de execução dos serviços; 
6.8.2 – O licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes; 
 
 
7 – DO CRITÉRIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, AVALIAÇÃO TÉCNICA, ANÁLISE DE PREÇO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 – No dia 11/10/2017, às 08:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
Paranaíta/MT, na presença dos interessados e aberto ao público, serão iniciados os trabalhos de 
abertura da Tomada de Preços n°. 004/2017, lendo o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, o seu objeto. 
7.2 – A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial de cada 
representante legal das empresas proponentes presentes no ato, que deverá estar de posse de 
seus documentos pessoais. 
7.3 – A Comissão Permanente de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes, contendo a 
Documentação de Habilitação (envelope n° 1), Avaliação Técnica (envelope n° 2) e Proposta de 
Preços (envelope n° 3). 
7.4 – A seguir, será procedida a rubricação e abertura dos envelopes, efetuando-se em primeiro 
lugar a abertura dos envelopes de n° 1, o de Documentos de Habilitação, que serão colocados à 
disposição dos licitantes para conhecimento e rubrica e eventuais observações. 
7.5 – Procedida a abertura destes envelopes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
poderá suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em caso de suspensão, informará aos 
licitantes a data e hora que estará disponível a relação das empresas habilitadas e/ou inabilitadas,  
bem como, a data e hora para abertura dos  envelopes das Propostas Técnicas e das Propostas de 
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Preços, sendo que se algum(ns) ou mesmo nenhum licitante compareça na sessão de reabertura 
para o julgamento da habilitação, a Comissão Permanente de Licitação dará prosseguimento à fase 
seguinte, procedendo a abertura do envelope n° 2  e envelope nº. 3, que trata da avaliação técnica 
e proposta de preços, hipótese em que as licitantes manifestarão tacitamente a ausência de 
interesse na apresentação de recurso administrativo e judicial. 
7.6 – Caso o resultado de habilitação das licitantes seja proferido na sessão de abertura e em 
havendo plena e expressa concordância de todas as licitantes da decisão proferida, inclusive com 
desistência de interposição de recursos, das quais serão registradas em ata, a licitação terá 
prosseguimento com a abertura dos envelopes n° 2 e 3 sucessivamente, cujo conteúdos serão 
rubricado pelos representantes das licitantes presentes e também pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, sendo esta sessão encerrada, definitivamente, passando-se para a análise 
das Notas das Propostas Técnicas e das Propostas de Preços. 
7.7 – Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo 
e, não havendo mais a apresentação de novos recursos, nesta mesma sessão serão abertos os 
envelopes de Propostas Técnicas e Proposta de Preço das licitantes habilitadas, nos termos do art. 
43, II, da Lei nº8.666/93. 
7.8 – Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 
relacionados no item de Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente 
Edital. 
7.9 – O envelope nº 3, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Preços do 
licitante inabilitado, será devolvido ao seu representante. 
7.10 – Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências 
verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 
licitantes presentes. 
 
7.11 – DA APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA 
7.11.1 - Na data e horas marcadas a(s) empresa(s) habilitada(s) será(ão) autorizada(s) a realizar a 
apresentação a banca examinadora composta por profissionais da área, qualificada como 
COMISSÃO PROVISÓRIA DE AVALIAÇÃO, que pontuará de acordo com os quesitos 
apresentados no Item 6.7. Avaliação Técnica  do presente edital; 
7.11.2 - A COMISSÃO PROVISÓRIA DE AVALIAÇÃO deverá encaminhar a Comissão 
Permanente de Licitação pontuação atingida na Avaliação pelas Licitantes juntamente com a Ata 
da Sessão da Avaliação. 
 
7.12 - DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 7.12.1  Após o recebimento das Notas alcançadas na Fase da AVALIAÇÃO TÉCNICA, passará 
para abertura das Propostas de Preços. 
7.12.2. – A seguir, será procedida a rubricação e abertura dos envelopes, que serão colocados à 
disposição dos licitantes para conhecimento e rubrica dos presentes e na seqüência será atribuída a 
pontuação conforme especificado no Item 7.12.3. 
7.12.3. A Proposta de Preços será considerada pelo Valor Global, sendo atribuída a pontuação de 
no máximo 100 (cem) pontos, na seguinte forma: 
- Proposta com menor valor global - 100 pontos 
- Proposta com segundo menor valor global - 90 pontos 
- Proposta com terceiro menor valor global - 80 pontos 
- Proposta com quarto menor valor global - 70 pontos 
Observação: O critério acima, decrescendo de 10 (dez) em 10 (dez) pontos, será utilizado para 
tantas quantas forem as propostas participantes. 
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7.12.4 – A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender os trabalhos para, em sessão 
privativa, analisar as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquelas que: 
a) apresentarem na proposta, preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o serviço 
acrescidos dos respectivos encargos; 
b) apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outro licitante ou ainda, 
quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
c) apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços praticados 
no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexeqüíveis. 
7.12.5 – Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta de Preços 
das licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo o preço 
unitário. 
 7.12.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar nomeação de Comissão Especial 
ou de Assessoria Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão. 
7.12.7 – A nota máxima alcançada pelos participantes será de 200 pontos. 
7.12.8 - Observando o disposto neste item, a Comissão Permanente de Licitação, classificará a 
PROPOSTA VENCEDORA TÉCNICA E PREÇO, a Licitante que obtiver MAIOR 
PONTUAÇÃO na fase de AVALIAÇÃO TÉCNICA somada aos pontos da fase da 
PROPOSTA DE PREÇOS, desde que atendidas as exigências do Edital, e encaminhará 
posteriormente para a autoridade competente para a sua homologação e adjudicação de seu objeto 
ao legítimo vencedor do certame. 
 
7.13 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
7.13.1 – Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de recursos nos 
termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto do certame será 
adjudicado à empresa vencedora do certame. 
7.13.1.1 – O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a 
partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde 
que presentes no ato os prepostos das licitantes. 
7.13.1.2 – O cumprimento do prazo recursal poderá ser dispensado desde que os proponentes se 
manifestem a respeito na ata ou em documento à parte. 
 
8. DO LOCAL, HORÁRIO E CÓDIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 
 
8.1 – O local e o horário para atendimento dos interessados são os mesmos citados no preâmbulo 
deste Edital; 
8.2 – O telefone para contato é o (0XX-66) 3563-2700. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
9.1 – Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preços a baixo daqueles balizados 
acostado no processo; 
9.2 – No caso de apresentação de propostas com preços inexeqüíveis ou sobre preço, será aplicado 
o disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 
 
10 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
10.1 Não serão reajustados os preços acordados, em caso de prorrogação de contrato, será 
acrescido o percentual referente a perda inflacionária acumulada nos 12 meses de contrato. 
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11.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE, conforme 
disponibilidade financeira da Secretaria competente, após a entrega final dos serviços e emissão da nota 
fiscal com a devida aposição do Atesto de recebimento da Secretaria adquirente.  
11.2. O pagamento será liberado com as certidões abaixo relacionadas dentro do prazo de validade 
anexo à nota: 
a) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela 
Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de recebimento da administração pública; 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
d) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 
 
12 – DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 
 
12.1 – As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas pelos 
licitantes por escrito e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, até dois dias úteis antes da 
abertura desta Tomada de Preços. 
12.1.1 – Apresentadas as impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, 
no prazo de dois dias úteis após o protocolado e será dado conhecimento às demais licitantes. 
12.2 – O licitante, que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à 
habilitação ou julgamento de Proposta de Preços, terá o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da 
abertura. 
12.2.1 – Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo 
no prazo de cinco dias úteis. 
12.2.2 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
entregue mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, vedada a interposição de 
qualquer outra forma. 
 
13.1 – DA FONTE DE RECURSOS 
 
13.1 – Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de Tomada de Preço n°. 
004/2017, serão alocadas na seguinte dotação orçamentária: 
  
07.001.04.122.0004.2009.3.3.90.39.00.00 – Sec. de Administração. 
 
14.1. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
14.1 – O licitante que praticar por meios dolosos fraudes fiscal no recolhimento de qualquer 
tributo, ou atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após 
conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com a Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, 
estará sujeita às penalidades previstas neste Edital e na Lei n.º 8.666/93. 
14.2 – Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, 
poderá inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou 
de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstâncias de desabone a idoneidade 
comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante. 
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14.3 – O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 
pois a simples apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, subentende 
a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem como o 
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de 
qualquer por menor. 
14.4 – No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições 
do primeiro. 
14.5 – À CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar 
o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços. 
14.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer 
documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 
14.7 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente a 
Documentação de Habilitação ou da Proposta de Preços. 
14.8 – Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas, diretamente no 
Órgão de Licitação desta Prefeitura Municipal, no período das 07h00min às 11h00min, de 
segunda-feira a sexta-feira, ou pelo telefone (0XX66) 3563-2700. 
14.9 – Se, no dia previsto para abertura das propostas, não houver expediente na sede da 
Prefeitura Municipal, as mesmas serão abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se 
seguir, obedecendo ao horário previamente estipulado. 
14.10 – É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatário não assinar o Contrato 
respectivo prazo, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para assinar o Contrato 
nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 
 
15 – DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
15.1 – Constitui anexo deste Edital o seguinte: 
15.1.1 - Anexo I: Modelo de Proposta de Preços; 
15.1.1 – Anexo II: Minuta do Contrato a ser firmado entre a CONTRATANTE e o licitante 
vencedor; 
15.1.2 - 16.1.3 - Anexo III: Declaração emitida pelo licitante de que recebeu os documentos e de 
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
15.1.4 - Anexo IV: Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93; 
15.1.5 – Anexo V: Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo 
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
15.1.6 – Anexo VI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
15.1.7 – Anexo VII: Modelo de Declaração de Porte de Empresa; 
 
 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 05 de 
Setembro de 2017. 
 
 
Luciane Raquel Brauwers 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
Licitação: Nº 004/2017 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
Tipo: TÉCNICA E PREÇO  Consumidor: Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT. 
Licitante:__________________________CNPJ.:_______________ Tel Fax: (__) ______________ 
E-mail:_________________Tel. Celular: (_____)___________Endereço: _____________________ 
Conta Corrente:___________ Agência:________________ Banco: __________________________ 
 

ITEM 
CÓD. 
TCE 

DESCRIÇÃO UNID QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 440876-4 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BEM 
COMO: SISTEMAS OPERACIONAIS, 
INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, BANCO DE 
DADOS, MANUTENÇÃO EM REDE DE DADOS E 
INTERNET, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 
DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARANAÍTA. 

MÊS 12 
  

VALOR TOTAL R$: 
 

 
 
 
Total da Proposta R$ ................. (por extenso) 
 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
 
Validade da Proposta: Conforme Edital 
 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
 
 Data e Local 
 

__________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XX/2017 
 
 

“TERMO DE CONTRATO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, BEM COMO: 
SISTEMAS OPERACIONAIS, 
INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, 
BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO 
EM REDE DE DADOS E INTERNET E 
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARANAÍTA – MT, DE QUE FAZEM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA 
E A EMPRESA _______________________” 
 
 

Aos _______ dias do mês de ________, do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA, Estado de Mato Grosso, com sede na Prefeitura Municipal localizada à Rua Alceu Rossi s/ 
nº., inscrita no CNPJ nº. 03.239.043/0001-12, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr 
Antonio Domingo Rufatto, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta – MT, 
portador da Cédula de Identidade nº. _________ SSP/__ e CPF nº ______, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa __________________, estabelecida à _____________ , 
nº. ___________, ______, na cidade de ________________, inscrita no CNPJ nº._________________ e 
Inscrição Estadual nº.______________, representada neste ato pelo seu representante legal o (a) Sr. (a) 
_________________, _______________, _______________, _______________, portador de Carteira de 
Identidade nº.______________ e CPF nº. _____________, residente à __________________ na cidade de 
_____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, vencedora do Tomada de Preços 
nº. 004/2017, em comum acordo celebrar o presente contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A CONTRATADA fornecerá para a CONTRATANTE, o objeto: a Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de manutenção em máquinas e equipamentos de 
informática, bem como: sistemas operacionais, instalação de aplicativos, banco de dados, 
manutenção em rede de dados e internet e manutenção de impressoras para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT, adjudicado de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE, cujo fornecimento estão discriminados a seguir: 
ITEM CÓD. TCE DESCRIÇÃO UNID QTD P. UNIT. P. TOTAL 

1 440876-4 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BEM 
COMO: SISTEMAS OPERACIONAIS, 
INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, BANCO DE 
DADOS, MANUTENÇÃO EM REDE DE DADOS 

MÊS 12 
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E INTERNET, MANUTENÇÃO DE 
IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA. 

VALOR TOTAL R$: 
 

       
1.2. Respeitados os limites dos quantitativos especificados, a Contratada sob nenhum argumento poderá 
deixar de atender as solicitações de fornecimento da Contratante, sob pena de ensejar, além de sanções 
administrativas, a rescisão do presente contrato. 
 
1.3. São partes integrantes deste Contrato como nele transcritos estivessem o Edital da Tomada de Preços 
nº. 004/2017 e seus Anexos, bem como, a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o 
Processo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 
2.1. O presente contrato é celebrado com base no Tomada de Preços nº. 004/2017, homologado em 
____________________, TÉCNICA E PREÇO, subordinando-se ao que dispõe a Lei n°. 10.520/2002, a 
Lei Municipal nº. 420/2006 e o Decreto Municipal nº. 153/2009 e subsidiada pela Lei nº. 
8666/93, a Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações e a Lei Complementar Municipal nº. 011/2009. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. O regime de execução do presente contrato é o de técnica e preço. 
3.2 – Os serviços deverão ser executados pela CONTRATRADA de acordo com a solicitação das 
Secretarias ou Departamentos responsáveis, no prazo máximo de 05 (cinco) horas e entregues no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, salvo quando houver a substituição de peças ou componentes, desde que seja 
justificada. 
3.3 – Quando houver a necessidade de substituição de peças e componentes a CONTRATADA deverá 
emitir laudo prévio com descrição das peças ou componentes, justificando a real necessidade da 
substituição das mesmas. 
3.4 – O serviço de manutenção e configuração de rede deverá ser executado imediatamente pela 
CONTRATRADA após solicitação do setor responsável. 
3.5 – Os serviços realizados pela CONTRATADA serão avaliados em relação à conformidade bem como a 
qualidade, e somente após as respectivas notas fiscais inerentes aos mesmos serão encaminhadas para 
pagamento. 
3.6 – O recebimento não excluirá a adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pela 
perfeita execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 
3.7 – Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas e custos com transporte e pessoal de 
apoio para locomoção e entrega dos serviços solicitados durante o período de execução do contrato. 
3.8 – A fiscalização dos serviços poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer serviço não 
satisfatório sem nenhum prejuízo ou adicional de despesa. 
3.9 – Ocorrendo rejeição de serviços por não se enquadrar nas especificações estipuladas ou apresentar 
defeitos de execução ou danos em geral, identificado no ato da entrega ou período de verificação, a 
CONTRATADA deverá refazê-los no prazo máximo de 01 (um) dia, a contar da data em que for 
comunicado da rejeição, sem ônus para o contratante. 
3.10 – Os serviços contratados terão de estar dentro das normas de legislação vigentes de qualidade 
técnica. 
3.11 – CONTRATRADA: Possuir 02 (dois) Técnicos presentes no Departamento de Tecnologia e 
Informática, conforme horário de funcionamento da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – SUPERVISÃO DO FORNECIMENTO 
4.1. A supervisão dos objetos estará a cargo de um funcionário credenciado pela CONTRATANTE, com 
faculdade de inspeção e controle, podendo ditar medidas que achar necessárias ao bom andamento e 
qualidade dos objetos. 
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4.2.1. Os serviços serão recusados nas seguintes hipóteses: 
a) Se forem prestados em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios constantes neste 
contrato; 
4.2. O recebimento dos serviços far-se-á sempre que solicitado pela Secretaria mediante apresentação de 
Nota Fiscal. 
 
4.2.1. O recebimento provisório do serviço não implica sua aceitação definitiva. 
 
4.2.2. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das 
especificações e qualidade dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. O valor global do presente contrato é de R$ __________ (______________________), que será pago 
pela CONTRATANTE a CONTRATADA, com Recursos Próprios, conforme disponibilidade financeira 
das Secretarias competentes, após a entrega final dos serviços e emissão da nota fiscal com a devida 
aposição do Atesto de recebimento da Secretaria adquirente.  
 
5.2. As despesas decorrentes, descrita na cláusula primeira e no valor acima, correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
07.001.04.122.0004.2009.3.3.90.39.00.00 – Sec. de Administração. 
 
CLAÚSULA SEXTA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, pelo mesmo preço e mesmas condições deste instrumento, 
os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. O preço do presente contrato não sofrerá reajuste no período de sua vigência, salvo em decorrência de 
aumento ou diminuição, de acordo com a política econômica do Governo Federal, hipótese em que será 
aplicado ao preço unitário, constante do contrato, o respectivo índice de majoração, nos termos do artigo 65 
da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - FORMA DE PAGAMENTO 
8.1. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE, após a prestação dos serviços. 
 
8.2 Os pagamentos serão realizados com previsão mensalmente conforme disponibilidade financeira, após 
a entrega da devida nota fiscal. 
 
8.3. O pagamento será liberado com as certidões abaixo relacionadas dentro do prazo de validade anexo à 
nota: 
a) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 
Estado da sede do Licitante, para fins de recebimento da administração pública; 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
d) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 
 
8.4. A impressão das certidões é de responsabilidade da contratada. 
 
CLÁUSULA MONA - PRAZO DE FORNECIMENTO 
9.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer os serviços objeto deste contrato, durante 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura deste instrumento, sendo o prazo para a entrega dos serviços 
conforme estabelecido na Cláusula Terceira. 
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§ 1º - O prazo para o fornecimento poderá ser alterado por iniciativa da CONTRATANTE, havendo 
conveniência administrativa, a critério da Prefeita Municipal, e será formalizado mediante lavratura de 
Termo Aditivo. 
 
§ 2º - A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação do prazo se verificar interrupção do fornecimento 
determinando por: 
 
a) ato da CONTRATANTE; 
b) caso fortuito ou força maior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 
10.1. A Vigência do presente instrumento será a partir de xx/xx/2017 a xx/xx/2018. 
 
10.2 As prorrogações de prazo de execução do contrato serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Respeitar os limites dos quantitativos especificados, a Contratada sob nenhum argumento poderá 
deixar de atender as solicitações de fornecimento da Contratante, sob pena de ensejar, além de sanções 
administrativas, a rescisão do presente contrato. 
11.2. Executar o serviço de acordo com as disposições deste contrato, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
11.3.  Atender a todas as exigências deste contrato e executar todos os serviços contratados assumindo os 
ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 
11.4. 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;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. Efetuar os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas da Contratada, após recebimento definitivo. 
 
12.2. Supervisionar o recebimento dos objetos através de um funcionário credenciado pela 
CONTRATANTE, com faculdade de inspeção e controle, podendo ditar medidas que achar necessárias ao 
bom andamento e qualidade dos objetos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MULTA E DAS PENALIDADES 
13.1 Será aplicada à CONTRATADA as seguintes multas e penalidades no caso de inadimplemento do 
contrato: 
 
13.1.1 Multa de 2% (dois por cento) pelo atraso até 5 (cinco) dias na entrega do objeto; 
 
13.1.2. Multa de 4% (quatro por cento) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso; 
 
13.1.3 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV da Lei nº 8.666/93 pela inexecução total 
ou parcial do objeto adjudicado, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 
contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
 
13.2 Se a adjudicatária recusar-se a fornecer injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato 
de cada fornecimento, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 
13.2.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
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13.2.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paranaíta por prazo de até 2 (dois) anos, e, 13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
13.3. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida 
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos 
e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação 
penal correspondente na forma da lei. 
 
13.4 A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
nenhum valor a receber desta Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
 
13.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Paranaíta – MT. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
14.1. Este contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, desde que 
haja conveniência entre as partes. 
 
14.2. Quando a empresa contratada deixar de atender a requisição de aquisição. 
 
14.3. Quando ocorrer desvio das especificações por parte da CONTRATADA, ou prestar, informações 
inverídicas à Contratante. 
 
14.4. Na hipótese da empresa contratada entrar em regime de concordata, ainda que preventiva, ou 
falência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GERENTE DE CONTRATO 
15.1 - Para este contrato fica estabelecido como gerente, o(a) servidor(a) Sr.(a) ___________ , (função). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
16.1 Fica eleito o foro da Comarca de Paranaíta – MT, para dirimir as questões relativas ou oriundas do 
presente Contrato. 
 
E por estarem acordados, declaram, ambas as partes, aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas 
do presente Contrato, firmando-o em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo. 
 

Prefeitura Municipal de Paranaíta –  MT, ____ de ______ de 2017. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
Sr. Antonio Domingo Rufatto 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
FIRMA: _________________________ 

Nome: 
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Sócio (proprietário) 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:______________________   Assinatura:________________________ 
Nome:        Nome:     

C.P.F. nº      
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ANEXO III 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

Modelo da Declaração 
 
 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 004/2017 - TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 
 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
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, para os devidos fins de direito 
legais, sob as penas da Lei que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e 
prazo de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Por ser expressão 
de verdade firmamos a presente declaração para que atinja todos os efeitos legais e cabíveis à 
espécie. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO IV 
 

(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 TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 004/2017 - TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 
 
                                         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) 
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ANEXO V 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 004/2017 - TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
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, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
 
 
Local e data 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

                                                         A (órgão/empresa emitente) _______________________________ 
localizada à ____________________, com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº 
______________atesta para os devidos fins que a Empresa 
____________________________________com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº 
______________, com sede na _______________________, fornece/forneceu os itens relacionados 
abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma 
nenhum registro que a desabone. 
   
Relação dos itens: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VII 
 
 

Modelo de Declaração  
 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA 
 

 

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], 

inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante 

legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, 

sob as penalidades da lei e para todos os fins, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas pela referida legislação por 

não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

Local e data                                                                                                                                                                
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


