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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 031/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021 
 
  
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT 
SETOR: Secretaria Municipal de Educação 
MODALIDADE: Tomada de Preço 
TIPO DE EXECUÇÃO: Menor Preço Global. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 031/2021 
 
LOCAL:  Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 
  Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT 
  Rua Antônio João, 156 
  Ribeirãozinho - MT 
  CEP: 78.610-000 
 
INFORMAÇÕES:  Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 
  Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT 
  Rua Antônio João, 156 

Ribeirãozinho - MT 
  Fones: 66 3415 1129/1207 
  Horário: 08h00minh as 12h00min. 
 
DATA DO JULGAMENTO: 16/06/2021 
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min 
 
 
 
 

_________________________ 
Maria Auxiliadora Cardoso Souza 

Presidente da C. P. L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       ESTADO DE MATO GROSSO 
         Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho 

    

Rua Antônio João, 156 – Centro – Ribeirãozinho - MT – Cep 78613-000 – Fone/Fax – 66 3415 1207/1129. 2 

 
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO N º 031/2021 

TOMADA DE PREÇO N º 001/2021 
 

1- INTRODUÇÃO (Art.40 LF Nº. 8666/93). 
1.1 - A Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT, através da Comissão Permanente 
de Licitação (CPL), torna público que, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal 
de Ribeirãozinho – MT, senhor Ronivon Parreira das Neves, realizará licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Os 
envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas serão recebidos até 
as 09h00min do dia 16/06/2021, na sala da Comissão de Licitações, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, situada à Rua São João, s/n.  A licitação 
será regida pelas normas da Lei Federal 8.666/93, suas alterações, além das demais 
disposições legais aplicáveis a esta modalidade de certame e do disposto no presente 
Edital, e atende ao Pedido da Secretaria Municipal de Educação. 
1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter 
público que impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da CPL. 
 
2- DO OBJETO (Art.40, I). 
2.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 
área de construção civil, para execução de Obra Remanescente referente a 01 
Quadra Coberta com Vestiário para a Escola Municipal Paulo Freire, pelo PAC2, 
incluindo material e mão de obra, conforme especificações contidas no projeto básico 
em anexo ao edital. 
 
3 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DOS INSTRUMENTOS, COMO PREVISTOS NO ART. 64 DESTA LEI, 
PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO E PARA ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO. (Art. 40, II). 
3.1 – Do Prazo de assinatura: 
3.1.1 - Fica estipulado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do 
recebimento da notificação para que a adjudicatária entregue, aceite ou retire o 
instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à aquisição, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações, e 
convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração, podendo esta, se assim o entender, utilizar-se de prerrogativa 
prevista no § 2º do artigo 64 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
3.2 – Da Retirada dos instrumentos e falta de convocação: 
3.2.1 - Na hipótese de o Município não notificar a empresa vencedora ou com outra, 
na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
entrega das Propostas, os licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos 
assumidos, salvo eventuais questionamentos judiciais. 
3.3 – Da Alteração dos Contratos: 
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3.3.1 – O contrato celebrado objeto deste instrumento convocatório, poderá ser 
Aditado em conformidade com o que prevê o art. 57 e a Seção III, Art. 65 Incisos I, 
“a” e “b” – II, “a”, “b”, “c” e “d” § 1º ao 8º da Lei Nº. 8.666/93. 
4 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO (Art. 40, III). 
4.1 – Ressalvamos os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, 
ou ainda situações que a CONTRATANTE estivesse ciente do fato, a CONTRATADA 
poderá: 
4.1.1 – ser advertida por escrito pela CONTRATANTE por uma única vez via FAX, 
Correio, ou e-mail, desde que haja comprovação de recebimento por parte da 
CONTRATADA da referida advertência; 

4.1.2 – rescindir o contrato unilateralmente, com ou sem multa de mora; 

4.1.3 - receber multa de 5% (cinco por cento) na constatação da infração e mais 1% 
(um por cento) ao mês do valor total do respectivo contrato, conforme Art. 86 da Lei 
nº. 8666/93. 

4.1.4 - ficará impedida de participar em Licitações e Contratar com o Município de 
Ribeirãozinho, por um período de 02 (dois) anos, contados a partir do julgamento do 
recurso por parte da CONTRATADA se este vier a ocorrer. 

4.1.5 – ter veiculado junto aos órgãos oficiais de imprensa a publicação de 
declaração de idoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública, até 
que não sejam sanadas as pendências que geraram tal ato. 

4.1.6 - as multas estabelecidas serão entendidas como independentes e 
acumulativas. 

4.1.7 – a contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do 
Município. 

4.2 – Os recursos contra a multa aplicada deverão ser interpostos no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, inciso I, alínea “f” da Lei n º 
8.666/93. 

 
5 – DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO E DO LOCAL ONDE PODE 
SER ADQUIRIDO (ART.40, IV). 
5.1 - A pasta contendo o Edital e as demais especificações se encontra à disposição 
dos interessados para exame e aquisição na sede da Prefeitura Municipal, situada à 
Rua São João, s/n, centro em Ribeirãozinho - MT. 
 
6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA (Art.40. VI). 
6.1 - Poderão participar desta licitação as Empresas Nacionais, que atenderem a 
todas as condições de Habilitação, exigidas neste Edital e as exigências da Lei federal 
n º 8.666/93 e suas alterações posteriores; Que não estejam reunidas em consórcio 
e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si. 
6.2 - Os representantes legais das licitantes devem estar presentes na data, hora e 
local da abertura da licitação. 
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6.3 - Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à 
apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se 
tratando de dirigentes, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. 
6.4 - A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 
anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de 
se manifestar e responder pela mesma. 
6.5 - Não será admitida à participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante. 
6.6 - O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da 
licitação. 
6.7 - Não poderão competir: 
6.7.1 - Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas 
com suspensão do direito de licitar ou contratar com as Administrações Públicas, 
diretas ou indiretas, federais, estaduais ou municipais; 
6.7.2 - Empresas com falência decretada ou em liquidação judicial ou extrajudicial; 
6.7.3 - Empresas que empreguem menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, ou menor de 16 anos (com exceção de aprendizes, a partir de 14 
anos). 
6.7.4 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o 
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas; 
6.7.5 - A não observância quanto às exigências de que trata o item 8 do presente 
Edital concorrerá para a inabilitação do licitante, com devolução do envelope com a 
PROPOSTA COMERCIAL, devidamente lacrado; 
 
7- DO CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE) 
I. O CREDENCIAMENTO dar-se-á quando da apresentação dos envelopes de 
habilitação e proposta, para tanto, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
A. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
B. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, que comprovem os poderes 
do mandante para a outorga. 
II. O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se exibindo além de 
documento oficial de identificação que contenha foto, a carta de credenciamento. 
7.1 - Os referidos documentos deverão ser apresentados em originais ou por cópias 
autenticadas por Cartório competente ou por Servidor da Administração Pública, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
8 – DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) – ENVELOPE “1”: 
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8.1 - Os documentos deverão ser apresentados em uma única via, em envelope 
fechado, no qual conste, externamente, além da palavra DOCUMENTAÇÃO, a Razão 
Social e o endereço completo da empresa licitante, bem como o número, data, local 
e horário da presente Licitação. 
 
8.2 - Documentação relativa à habilitação jurídica: 
8.2.1 - Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa 
8.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
8.2.3 - 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; 
8.2.4 - 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. 
 
8.3 - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 
8.3.1 - Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
8.3.2 - Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo de Tributos e Contribuições 
Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e 
Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional do Ministério da Fazenda (Conjunta); 
8.3.3 - Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo expedida pela Fazenda 
Estadual para participar de Licitações Públicas, da sede da empresa; 
8.3.4 – Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado da sede da Empresa; 
8.3.5 - Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo de débito expedido pela 
Fazenda Municipal da sede da empresa; 
8.3.6 - Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal; 
8.3.7 - Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo de Débito (CND), expedida 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 
8.3.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
8.4 - Documentação relativa à qualificação técnica: 
8.4.1 - Comprovação do registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA).  
8.4.2 - Visto da empresa no CREA/MT para participação em licitações neste Estado; 
somente para empresas situadas em outro Estado. 
8.4.3 - Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, emitida por entidades públicas ou 
privadas, idôneas, estabelecidas no território nacional, comprovando que a empresa 
já realizou obras de construção civil. 
8.4.4 - Demonstração de possuir em seu quadro permanente de pessoal, profissional 
de Nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), 
detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes. 
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8.4.5 - Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que 
terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos equipamentos e pessoal 
técnico especializado para realizar o serviço no prazo previsto. 
8.4.6 - Declaração de que não está em inadimplência com fornecimento de itens ou 
descumprimento de Contrato junto a Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
8.4.7 - Declaração emitida pela licitante que seu responsável técnico estará visitando 
a obra no mínimo 01 vez por semana no qual será assinada na secretaria de obras 
do município a ficha de atestado de visita. 
8.4.8 - Declaração de que não paralisará as obras e serviços, salvo se por ordem 
escrita da Prefeitura caso seja vencedora desta licitação; 
8.4.9 – Realizar a visita técnica no local da obra no dia 15 de junho de 2021, às 
14h00min (Horário de Brasília-DF). A visita deverá ser feita pelo Engenheiro Técnico 
responsável pela licitante, devendo este, além de comprovar no ato da visita, através 
de certidão do CREA, ser o responsável pela licitante, ser o mesmo detentor do 
acervo, devendo ainda, retirar a Certidão de Visitação da Obra, junto ao 
departamento competente na Prefeitura. 
 
8.5 - Documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 
8.5.1 - Prova de possuir Capital Social realizado e integralizado ou patrimônio 
líquido, correspondente a 10% do valor da obra, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitindo-se a 
atualização para esta data através de índices oficiais; 
8.5.2 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica até 30 (trinta) dias da data da abertura das Propostas; 
8.5.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (registrado na junta 
comercial) do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio do cálculo de 
índices contábeis.  
 
8.6- OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração firmada por seu representante legal, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;  
b) Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal;  
c) Declaração firmada por seu representante legal de que não possui em seu quadro 
de pessoal, servidores ou dirigente conforme expresso no inciso III, do artigo 9º da 
Lei 8.666/93; 
 
09 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO (Art. 40, VII). 
09.1 - Os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser apresentados 
em dois envelopes lacrados, distintos, com a identificação do seu conteúdo, da 
licitante e desta licitação, como indicado: 
 
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho/MT. 
Envelope 1 (DOCUMENTOS) 
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Tomada de Preço 001/2021 
Data: 16/06/2021 
Horário: 09h00min 
(Razão social da licitante) 
 
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho/MT  
Envelope 2 (PROPOSTAS) 
Tomada de Preço 001/2021 
Data: 16/06/2021 
Horário: 09h00min 
(Razão social da licitante) 
 
09.2 - A presente licitação será processada e julgada com a observância dos 
procedimentos apresentados a seguir. 
09.2.1 - O recebimento, rubrica e abertura dos envelopes e a verificação e rubrica do 
seu conteúdo será sempre efetuado em sessão pública, no dia, hora e local definidos 
no presente edital. 
09.2.2 - A sequência de condução do presente processo licitatório, será a seguinte: 
09.2.2.1 - Abertura do Envelope “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: A CP L 
analisará a documentação para verificar a regularidade fiscal, a qualificação 
econômico-financeira, a habilitação jurídica e a qualificação técnica, incluindo seus 
anexos. Após a análise dos documentos a CPL inabilitará a empresa que deixar de 
apresentar os documentos e anexos exigidos no item 8 deste edital, mesmo que, em 
sua interpretação, nada tenha a declarar. 
O envelope “2”, contendo a Proposta Comercial, será devolvido a empresa 
inabilitada, ainda fechado. Não havendo nenhuma manifestação em contrário à 
decisão, registrada em ata, o Presidente procederá à abertura da Proposta Comercial 
– (Envelope “2”). 
09.2.2.2 - Abertura do Envelope “2” – PROPOSTA COMERCIAL: Com a abertura e 
análise das Propostas Comerciais, a CPL passará a efetuar a avaliação e valorização 
das Propostas, de conformidade com os seguintes critérios: 
a) - A CPL primeiramente analisará o conteúdo da Proposta Comercial, no que diz 
respeito à documentação apresentada, sendo desqualificadas as propostas que não 
atenderem às exigências quanto à apresentação, ou que apresentem valores 
expressamente inexequíveis ou considerados aviltantes. 
09.2.2.3 - Declaração da licitante vencedora, adjudicação e homologação: Será 
considerada vencedora a licitante que propuser o menor preço global, sendo que, no 
caso de empate, será efetuado sorteio dentre as Propostas empatadas; 
09.2.2.4 - Entre cada fase será obedecido o prazo legal para interposição e 
julgamento de eventuais recursos, podendo este prazo ser reduzido se houver 
declaração expressa, por escrito, de todas as licitantes que se abdicam do direito de 
interpor recursos. 
09.2.2.5 - Os procedimentos de recursos administrativos referentes a esta licitação 
obedecerão às disposições do artigo 109 da Lei federal n º 8.666/93, os quais 
deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, e dirigidos 
ao Presidente da CPL. 
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09.2.3 - A entrega dos envelopes poderá ser feita por representante credenciado 
através de Carta de Apresentação, onde conste a delegação de poderes para decidir 
em nome da empresa licitante. 
09.2.3.1 - Caso o representante da Licitante não apresente a Carta de Apresentação, 
o mesmo não poderá participar das decisões junto a CPL, sendo entendido que a 
empresa licitante interessada não compareceu à sessão pública de abertura. 
09.2.4 - Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa 
neste certame; 
09.2.5 - É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a completar a instrução do 
processo, podendo para tanto suspender os trabalhos; 
09.2.6 - Não será concedido prazo adicional para apresentação de qualquer 
documento exigido neste Edital e eventualmente não inserido nos Envelopes "A" e 
“B”, exceto quando ocorrer à hipótese do § Único, do art. 48, da Lei 8.666/93. 
 
10- DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “2”: 
10.1 - A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, no qual conste 
externamente além dos dizeres PROPOSTA COMERCIAL, a razão social e o endereço 
completo da empresa licitante, bem como o número da presente Tomada de Preço; 
10.2 - A Proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via de igual teor e conter, 
obrigatoriamente, Carta Proposta, em papel timbrado da licitante, datilografada ou 
editada, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, nº. de inscrição no CNPJ, nº. da 
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Estado em que 
estiver estabelecido, endereço completo, nº. do CEP, telefone, e-mail etc.  
A. Nome do proponente, endereço, suas características, identificação (individual ou 
social), aposição do carimbo com o nº. do CGC e a Inscrição Estadual; 
B. Deverá conter na proposta dados do Licitante, relativos ao nº. do Banco, nº. 
Agencia e nº. da Conta Corrente, onde receberá o pagamento dos serviços caso seja 
declarado vencedor do certame; 
C. Valor global expresso em algarismos e por extenso; 
D. Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data estipulada para o recebimento dos envelopes; 
E. Prazo de execução dos serviços, o qual não poderá ser superior a 60 (sessenta) 
dias, a partir da emissão da Ordem de serviço para início das obras, podendo, a 
critério da Administração, ser prorrogado por igual período; 
F. Prazo de garantia dos serviços, o qual não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 
após a execução dos serviços. 
G. Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro e Demonstrativo de 
Composição dos Encargos Sociais e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), adotados 
pelo Concorrente; 
H. Declaração expressa de que a proponente executará a obra no prazo por ela 
proposto, submetendo-se na forma aqui estabelecida, independente do recebimento 
das parcelas decorrentes das obras por ela executadas, conforme previsto no 
cronograma Físico-Financeiro. 
I. Declaração expressa, que a empresa e/ou seu responsável técnico conhece o 
projeto básico a executar e que se responsabilizará, para os efeitos legais, pela boa 
qualidade de sua execução. 
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10.3 - Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos poderá ser solicitado pelo 
concorrente, catálogos, informações técnicas detalhadas, parecer técnico, 
composição de preços e outros elementos, a fim de dirimir as dúvidas existentes. 
10.4 - A simples participação neste certame implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas nesta Tomada de Preços; As páginas que comporão a 
Proposta deverão estar rubricadas, sendo que no final da última página deverá estar 
datada e assinada pelo licitante; 
10.5 - Não serão aceitas Propostas cujo valor Global seja considerado aviltante ou 
inexequível. Serão observadas, ainda, as restrições estabelecidas no art. 44 da Lei de 
Licitações; 
10.6 - Não serão aceitos, de forma alguma, documentos copiados ou transmitidos 
através de fax, telex, e-mail, etc.; 
10.7 - O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua Proposta, 
devendo fazê-la de acordo com as instruções deste Edital, não sendo aceitas, em 
hipótese alguma, alegações posteriores de valores errôneos ou incompletos; 
10.8 - Deverá ser observado e seguido as medidas de elementos do projeto, como 
guias, espessuras de concreto, etc. conforme levantado na memória de quantização 
afim de que se verifiquem em compatibilidade as quantidades apresentadas nas 
planilhas. 
 
 
11 - DA PUBLICIDADE, CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES (Art.40, VIII) 
11.1 – Toda informação referente a este processo será possível, nas seguintes 
formas: 
 

a) Local:  Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 
   Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT 
   Rua São João, s/n. 
   CEP -78613-000 
   Horário: 08h00min às 11h00min (Segunda à Sexta) 
 

b) Informações: Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT 
   Fones: (66) 3415 1129/1207 
       
12 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL 
(ART.40, X). 
12.1 - O valor global referencial orçado para a presente licitação esta condicionada à 
planilha orçamentária, e projetos, em anexo. 
12.2 – No caso de apresentação de propostas com preços inexequíveis ou irrisórios 
será aplicado o disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei nº. 8.666/93. 
 
13 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS (ART. 40, XI). 
13.1 – Os preços constantes deste contrato poderão sofrer reajuste em conformidade 
com a lei 8.666/93, e desde que haja justificativa fundamentada para tal reajuste. 
 
14 – LIMITES PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (ART.40, XIII). 
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14.1 - A parcela de mobilização no valor de 10% do valor global do contrato deverá 
ser requerida pela empresa, devendo acompanhar a fatura devidamente atestada 
pela fiscalização. 
 
15 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (ART. 40, XIV). 
15.1 - Todos os pagamentos previstos serão efetuados por depósito em conta 
corrente bancária da (s) Contratada (s), especificada (s) no Contrato. 
15.2 - A Nota Fiscal deverá ser protocolada na Tesouraria (juntamente com o boletim 
de medição mensal devidamente aprovado pela fiscalização). 
15.3 - A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de: 
a) Planilhas, boletins e/ou medições dos serviços realizados no contrato. 
b) - Diário de obras. 
c) As NF’s, Faturas ou RPS’s emitidas pela contratada, quando se tratar de obras ou 
serviços de construção civil, deverão consignar no campo de identificação do 
destinatário ou juntamente com a descrição dos serviços, a matrícula CEI e o 
endereço da obra onde os mesmos foram prestados. 
15.4 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com o recebimento dos recursos 
oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, Termo de 
Compromisso PAC206415/2013. 
 
16 - DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 
(ART. 40, XV). 
16.1 - Os recursos às decisões da CPL serão dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal de 
Ribeirãozinho – MT, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 
ou da lavratura da Ata. O Senhor Prefeito Municipal, no caso da CPL não reconsiderar 
sua decisão, julgará os referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data do seu recebimento. No caso de interposição de recursos a CPL 
observará o estatuído no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 
16.2 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;  
16.3 - O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
16.2.1 - ser datilografado ou editado e devidamente fundamentado; 
16.2.2 - ser assinado pelo representante legal da licitante; 
16.3 - O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (ART. 40, XVI). 
17.1 - O serviços serão recebidos nos termos do art. 73 e 74 da Lei Federal n.º 
8.666/93 
17.2 – Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a 
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em 
vigor. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (ART. 40, XVII). 
18.1 - As despesas com os serviços objeto deste Edital correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
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08 - Secretaria Municipal de Educação 
361 – Ensino Fundamental 
1 041 – Ampliação, Reforma e Adequação de Unidade Escolar 
44.90.51. (563) – Obras e Instalações 
 
 
18.2 - A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar 
licitantes por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Administração tiver notícia de qualquer 
fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento, que desabone a sua 
idoneidade financeira e outras relacionadas à documentação apresentada na fase de 
habilitação desta licitação; 
18.3 - A participação de qualquer empresa nesta licitação será considerada como 
prova evidente de sua inteira aceitação e submissão às normas desta Tomada de 
Preço e as estatuídas na Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações; 
18.3.1 - O Município não aceitará reclamações futuras, oriundas da má interpretação 
deste Edital ou entendimentos equivocados, não aceitando, portanto, reivindicações 
decorrentes desses fatos; 
18.3.2 - Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, poderá a CONTRATANTE 
impor a CONTRATADA, às seguintes penalidades (I): 5% (cinco por cento) do valor 
da fatura quando os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. 
Caso haja recuperação do mesmo ou entrega dos serviços no prazo previsto, os 
valores dessas multas serão devolvidos mediante requerimento, (II): De 0,02% (dois 
centésimos por cento) do valor desse instrumento por dia que exceder o prazo para 
conclusão do serviço, em conformidade com o que prevê a alínea “d”, XIV do Art.40 
da Lei N º 8666/93. 
18.4 - A critério do Município de Ribeirãozinho – MT, a data desta licitação poderá ser 
transferida, além do que, observados os preceitos legais sobre a matéria, fica 
reservado o direito de rejeitar todas as Propostas ou de anular ou revogar a presente 
licitação, mesmo depois de adjudicado seu objeto, atendendo a seu interesse 
administrativo, sem que caiba aos licitantes direitos a qualquer reclamação ou 
indenização;. 
18.5 - Os casos omissos ou dúvidas suscitadas serão resolvidos pela CPL, 
observando o que dispõe sobre a matéria a legislação em vigor. 
 
18.6 - A Ordem de Serviço somente será expedida quando os recursos previstos pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, Termo de Compromisso 
PAC206415/20103, estiverem efetivamente disponibilizados para a Prefeitura. 
 

Ribeirãozinho – MT, 31 de maio de 2021. 
 

 
___________________ 

Maria Auxiliadora Cardoso Souza 
Presidente da C. P. L 
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MODELO PROCURAÇÃO 
 
 
 À 
CPL 
Referente: Edital de Tomada de Preço Nº 001/2021 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 
área de construção civil, para execução de Obra Remanescente referente a 01 
Quadra Coberta com Vestiário para a Escola Municipal Paulo Freire, pelo PAC2, 
incluindo material e mão de obra, conforme especificações contidas no projeto básico 
em anexo ao edital. 
Prezados Senhores, 
O abaixo assinado [nome completo], Carteira de Identidade nº. [indicar] emitida 
por--- ---------------, na qualidade de responsável legal pela proponente [razão 
social], vem, pela presente, informar a V. Sªs que o senhor [nome completo], 
Carteira de Identidade N º [indicar], emitida por -------------- é a pessoa designada 
por nós para assinar e rubricar a documentação de habilitação e propostas, 
acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação, 
propostas técnicas e financeiras, bem como assinar atas e demais documentos a que 
se referir à licitação em epígrafe. 
Atenciosamente, 
 
 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
(nome e assinatura do representante legal) 
(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

 
 
 
À 
CPL 
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 001/2021 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 
área de construção civil, para execução de Obra Remanescente referente a 01 
Quadra Coberta com Vestiário para a Escola Municipal Paulo Freire, pelo PAC2, 
incluindo material e mão de obra, conforme especificações contidas no projeto básico 
em anexo ao edital. 
O signatário da presente, representante legalmente constituído, em nome da 
proponente [razão social], declara que a mesma recebeu da CPL, toda documentação 
relativa à Tomada de Preços supramencionada. 
[Local, data] 
------------------------------------------------------------ 
(carimbo, nome e assinatura) 
[n° do RG e órgão de expedição] 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 
 
À 
CPL 
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 001/2021  
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 
área de construção civil, para execução de Obra Remanescente referente a 01 
Quadra Coberta com Vestiário para a Escola Municipal Paulo Freire, pelo PAC2, 
incluindo material e mão de obra, conforme especificações contidas no projeto básico 
em anexo ao edital. 
 
O signatário da presente, em nome da proponente 
______________________________, declara, expressamente, que se sujeita às 
condições estabelecidas no Edital de Tomada de preço em pauta e nos respectivos 
anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser 
tomada pela CPL quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido 
às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os 
serviços. 
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 
termos do artigo 97 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
[Local, data] 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO A MENORES 

 
 
 
À 
CPL 
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 001/2021 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 
área de construção civil, para execução de Obra Remanescente referente a 01 
Quadra Coberta com Vestiário para a Escola Municipal Paulo Freire, pelo PAC2, 
incluindo material e mão de obra, conforme especificações contidas no projeto básico 
em anexo ao edital. 
 
A Empresa [razão social] situada à Rua [endereço completo], na cidade de 
[cidade/estado], inscrita no CNPJ/MF sob o n º [indicar], em atendimento ao disposto 
no Edital de Tomada de Preço n 001/2021 declara para todos os fins que não possui 
em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho. 
[Local, data] 
Representante Legal 
(Carimbo da empresa) 
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MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OBRAS DE ENGENHARIA DE - -----------
---------------------------------------------
------------------------ PARA OS FINS 
QUE SE ESPECIFICA. 

 
PARTES: 
O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e 
domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador 
da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa __________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ............... e Inscrição Estadual sob nº. ....., 
estabelecida à _____, ___, Bairro ______, representada neste ato por 
___________________, brasileiro, ______, _____, portador do RG nº. __ e do CPF 
nº. __, residente à ______, nº. ___, em ______, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de 
Tomada de Preço nº. 001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 
01- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (ART. 55, I). 
01.1 - O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada na 
área de construção civil, para execução de Obra Remanescente referente a 01 
Quadra Coberta com Vestiário para a Escola Municipal Paulo Freire, pelo PAC2, 
incluindo material e mão de obra, conforme especificações contidas no projeto básico 
em anexo ao edital. 
 
 
02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (ART. 55, II). 
02.1 - A presente contratação será realizada de forma indireta por empreitada por 
preço global (Art. 6º, VIII, “a” da Lei Nº. 8666/93 e alterações posteriores). 
 
03- CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (ART. 
55, III). 
03-1 - O valor para as obras, objeto deste contrato é de R$ ------------------------ 
03-2 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços contratados e 
efetivamente executados, os preços constantes da proposta. 
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03-3- Os quantitativos dos serviços previstos na planilha orçamentária figuram como 
orientação para efeito do cálculo do valor aproximado do orçamento. Para efeito de 
medição, serão considerados, os quantitativos dos serviços efetivamente executados 
e recebidos pelo Departamento de Engenharia, da Prefeitura Municipal. 
03-4- As medições dos serviços serão realizadas com periodicidade mensal, de 
acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. A Fiscalização terá 02 (dois) dias úteis, 
após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para conferência da medição, 
compatibilizando-a com os dados da planilha de preços constantes de sua proposta, 
bem como da documentação hábil de cobrança. 
03-5-Emitido o atestado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota 
Fiscal correspondente à Medição a Tesouraria do Município na Secretaria Municipal de 
Finanças. 
03-6- Será observado um prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de 
entrega, à Tesouraria Municipal, da Nota Fiscal e demais documentos, conforme 
solicitado no edital de Licitação, para pagamento dos serviços, desde que haja 
repassado os recursos. 
03-7- Fica expressamente estabelecido que os preços propostos e contratados 
incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras, sendo que as 
planilhas de cálculo dos impostos serão retidas conforme estabelecido em Lei. 
03-8- A parcela de mobilização no valor de 10% do valor global do contrato deverá 
ser requerida pela empresa, devendo acompanhar a fatura devidamente atestada 
pela fiscalização. 
 
04 - CLÁUSULA QUARTA – PRAZO, ANDAMENTO, SUBCONTRATAÇÃO, 
PRORROGAÇÃO, E RECEBIMENTO DA OBRA. (ART 55, IV). 
I - PRAZO: 
(a) os serviços, objeto do presente contrato, deverão ser executados e totalmente 
concluídos dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão, contados a 
partir da Ordem de Serviço a ser expedida pela CONTRATANTE. 
(b) a recusa injustificada, em assinar o presente instrumento sujeitará a 
CONTRATADA às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
(c) fica estipulado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento 
da notificação para que a adjudicatária assine o respectivo contrato, aceite ou retire 
o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações. 
 
04-2 - ANDAMENTO: 
A CONTRATADA obriga-se a garantir durante a execução das obras, a continuidade e 
segurança do tráfego nas vias públicas mantendo, inclusive, a respectiva sinalização 
exigida pela fiscalização durante a execução dos serviços. Tal despesa deverá estar 
incluída no orçamento proposto. 
 
04-3 - SUB - CONTRATAÇÃO: 
Está obra não poderá ser subcontratada no todo ou em partes. 
 
04-4- PRORROGAÇÃO: 
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O prazo de execução e conclusão das obras previstas na Clausula Quarta deste 
contrato, poderá ser prorrogado, ensejado pelos seguintes motivos: 
(I) Falta de elementos técnicos para a execução das obras e quando o fornecimento 
deles couber à CONTRATANTE; 
(II) Houver ordem escrita da CONTRATANTE para paralisação das obras, no todo ou 
em parte; 
(III) Incidir em anormalmente período chuvoso, caso em que a prorrogação far-se-á 
mediante requerimento da CONTRATADA, e parecer favorável da Fiscalização da 
CONTRATANTE. 
04-5 – RECEBIMENTO DA OBRA 
Para o recebimento do objeto licitado será obedecido o Art. 73, Inciso I “a” e “b” da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
05 - CLÁUSULA QUINTA – DO ELEMENTO DE DESPESA (ART. 55, V). 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
08 - Secretaria Municipal de Educação 
361 – Ensino Fundamental 
1 041 – Ampliação, Reforma e Adequação de Unidade Escolar 
44.90.51. (563) – Obras e Instalações 
 
06. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA (ART. 55, VI). 
6.1 - Não será exigido garantias de caução, para formalização do contrato, ou outra 
forma qualquer amparados por lei; 
 
07. CLAUSULA SETIMA – OS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, 
AS PENALIDADES CABIVEIS E OS VALORES DAS MULTAS (ART. 55, VII). 
07-1- A CONTRATADA deverá ao iniciar a obra, afixar no canteiro de serviços, placa 
alusiva a mesma, com dimensões, dizeres e símbolos a serem fornecidos pela 
CONTRATANTE. 
07-2- Poderá a CONTRATANTE a seu critério, exigir a reconstrução de qualquer parte 
da obra, sem ônus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com 
imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com as determinações da 
Fiscalização, feitas por escrito, nos termos do artigo 69, da Lei nº. 8.666/93. 
07-3- A CONTRATADA se obriga a executar os projetos executivos e obras, 
empregando exclusivamente materiais de 1ª qualidade, obedecendo rigorosamente 
as Normas da ABNT, ao Projeto Básico de Engenharia e as modificações propostas e 
aprovadas pela CONTRATANTE e no Projeto Executivo de Engenharia. 
07-4- A CONTRATADA se obriga a respeitar todas as Leis e Normas de execução de 
obras em vias e logradouros pública do Município de Ribeirãozinho - MT. 
07-5- A CONTRATADA será responsável por eventuais danos que vier a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 
07-6- No término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra. 
07-7- Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, poderá a CONTRATANTE impor a 
CONTRATADA, às seguintes penalidades: 
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(I) 5% (cinco por cento) do valor da fatura quando os serviços não tiverem o 
andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperação do mesmo ou entrega 
dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos mediante 
requerimento. 
(II) De 0,02% (dois centésimos por cento) do valor desse instrumento por dia que 
exceder o prazo para conclusão do serviço. 
09-2- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – Pela inexecução total ou parcial na execução 
dos serviços objeto deste Contrato, poderá aplicar as seguintes sanções, com base 
em processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa: 
(I) advertência, verbal ou escrita, nas faltas leves que não acarretem prejuízos de 
monta a execução deste contrato, e/ou quando houver descumprimento de qualquer 
cláusula do Edital e deste Contrato, não eximindo a CONTRATADA das demais 
sanções ou multas. 
(II) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, quando os serviços 
não forem executados perfeitamente de acordo com o projeto, especificações e 
normas técnicas aplicáveis a cada caso, quando os trabalhos de fiscalização forem 
dificultados, quando a administração ou fiscalização forem erroneamente informadas. 
(III) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução parcial 
e 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total. 
(IV) suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações na Prefeitura 
Municipal de Ribeirãozinho - MT, no caso de inexecução parcial ou total deste 
instrumento, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecução decorrer de 
violação culposa da CONTRATADA. 
(V) declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT, quando a inexecução decorrer de violação 
dolosa da contratada, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a sua reabilitação, na forma da legislação em vigor. 
 
08. CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO (ART. 55, VIII). 
08-1- O contrato poderá ser rescindido: 
(a) por mútuo acordo entre as partes. 
(b) critério da CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, quando ocorrer: 
(I) falência ou concordada. 
(II) descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual. 
(III) atraso no cronograma da obra por motivo não justificado, se superior a 30 
(trinta) dias. 
08-2- INDENIZAÇÃO 
(a) na hipótese do item 08.1 desta Cláusula, à CONTRATADA caberá receber o valor 
dos serviços executados mais o valor das instalações efetuadas para cumprimento do 
contrato, descontadas as parcelas correspondentes à utilização dessas instalações, 
proporcionalmente aos serviços realizados até a data da dissolução. 
(b) ocorrendo rescisão, a CONTRATANTE procederá da mesma maneira prevista no 
item 09.2 desta cláusula respondendo a CONTRATADA por perdas e danos cobrados 
administrativa ou judicialmente. 
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(c) em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por 
encargos resultantes da legislação trabalhista e da Previdência Social, oriundos de 
contrato entre a mesma e seus empregados, propostos ou terceiros.  
08-3- DO RECONHECIMENTO DOS DIREIROS DA ADMINISTRAÇÃO 
Ocorrendo o que couber a esta Cláusula, a administração poderá alienar bens ou 
promover contratações para conclusão do objeto do contrato a fim de garantir o 
direito de aplicabilidade dos recursos destinados para esse fim, resguardando-se no 
cronograma físico e financeiro da obra em execução. 
 
 
 
09. CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL E AOS CASOS OMISSOS 
(ART. 55, XII). 
09-1- O presente Contrato está vinculado ao Processo Licitatório nº. 031/2021/CPL, 
Modalidade Tomada de Preço Nº. 001/2021, para tanto se vincula todas as peças 
constantes no processo, sendo a principal a proposta da contratante. 
09-2- Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 
21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas 
complementares. 
09-3- Fica eleito o Foro da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, 
para dirimir dúvidas acaso surgidas em decorrência da execução do presente 
instrumento contratual. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
(ART. 55, XIII). 
10.1 - A Contratada deverá manter em todo o período da execução dos serviços suas 
obrigações contratuais, não somente ao que concerne fisicamente ao objeto mais 
também no que diz respeito às contribuições Constitucionais de tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, onde a Contratante, descontará dos pagamentos que efetuar, 
os tributos a que esteja obrigado pela legislação, fazendo o recolhimento das 
parcelas retidas nos prazos legais. 
10.2 - Na hipótese que a Contratada vier incorrer em um dos incisos de IX a XI do 
Art.78 da Lei nº. 8.666/93, poderá a Administração dentro dos princípios legais 
recorrer a justiça a fim de permitir que a Contratada devidamente comprovada possa 
concluir o objeto do referido contrato, sem prejuízos a Administração. 
10.3 - Caberá à CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia da 
Prefeitura Municipal, a coordenação, supervisão e fiscalização das obras de 
construção.  
10.4 - Os quantitativos de serviços constantes do Orçamento Estimativo, estão de 
acordo com o Projeto Básico de Engenharia, podendo, entretanto, ocorrer variação 
para mais ou para menos, se necessário, à melhoria técnica da obra, desde que 
obedecidas as instruções da Lei federal n º 8.666/93. 
10.5 - Caso ocorra algum serviço que não tenha sido previsto no Edital, o seu preço 
unitário será elaborado de comum acordo entre as partes contratantes, respeitados 
os limites previstos no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 
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                 Ribeirãozinho - MT, ------- de -------------------- 2021. 
 
 

 
     _____________                                   ____________  
     CONTRATANTE                                     CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
__________________                _________________ 
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