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COMISSÃO DE LICITAÇÃO ESPECIAL INSTITUIDA PELA 
PORTARIA Nº 05/2021, datada de 04/01/2021 
 
 EDITAL DE LICITAÇÃO. 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 01/2021 
Tipo: Menor Preço 
 
 
INTERESSADA: Câmara Municipal de Poxoréu-MT 
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação 
.  

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Poxoréu-MT, torna 
público aos interessados que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS nº 01/2021, do tipo de MENOR PREÇO, cuja abertura ocorrerá às14:00 horas, 
horário local de Mato Grosso, do dia 27/10/2021, dos Envelope nº 01 da Documentação e 
envelope nº 02 – da Proposta de Preços, na Câmara Municipal de Poxoréu, Rua Mato 
Grosso nº 107, Centro, Poxoréu-MT. 

 
I - DO OBJETO 
 
1.1 – Aquisição  de dois  veiculo, TIPO SUV, ANO 2020/2021 ou Posterior, 0 KM, 

COR BRANCA Conforme especificações no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.                              
 
1.2 - Os interessados poderão retirar o Edital completo na sede da Câmara Municipal de 
Poxoréu – MT, ou na rua Mato Grosso  nº 107, Centro,  Poxoréu-MT, ou no diário Eletrônico 
da AMM, e Site, www.poxoreu.mt.leg.br, ou ser solicitado na Secretaria da Câmara pelo 
email: camara.pox.leg@hotmail.com 

 
II – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
2.1 – O presente Tomada de Preços é regido pela Lei 8.666/93, e suas alterações 
posteriores e pelas normas contidas neste Edital. 

III -  DA LEI Nº 123/06 
 
3.1 As empresas de pequeno porte (EPP) e micro empresas (ME) gozarão dos benefícios 
conforme dispõe a Lei 123/06 de 14 de dezembro de 2006: para tanto deverão apresentar 
documento comprobatório assinado pelo contador da empresa. 
3.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em quaisquer 
documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada 
à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias 
úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
3.3. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de 
pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
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3.4. O prazo de que trata o item 3.2. poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
3.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.2., implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

IV -  DA FISCALIZACAO DO CONTRATO 
 
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidor: Jaildo de 
Oliveira Silva, nomeado pela Portaria nº 10/2021, datada de 04/01/2021 da Câmara 
Municipal, em conformidade com as exigências do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 

 
V – DA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 – Poderão participar da Tomada de Preços nº 01/2021, todas as empresas 
cadastradas na Câmara Municipal de Poxoréu-MT, ou que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data 
de abertura da licitação, conforme o parágrafo segundo do Artigo 22 da Lei 8666/93. 

 

5.2 – Não poderá participar da presente Tomada de Preços: 

 

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, classificada pelo 
Tribunal de Contas de Mato Grosso. (TCE/MT) 

c) Empresa inadimplente ou que tiver Contrato rescindido, ou ainda, suspensa de 
licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Poxoréo-MT, e/ou qualquer outro Órgão 
Federal, Estadual e Municipal de qualquer Unidade da Federação. 

 
5.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração poderá representar 

mais de uma empresa junto à Câmara Municipal, nesta Tomada de Preços, sob pena de 
exclusão das licitantes representadas. 

 
VI - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

6.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preços exigidos neste Edital, 
deverão ser apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes 
indicações no seu anverso: 

INVÓLUCRO 1º 
Documentações: 
À Câmara Municipal de Poxoréu - MT. 

À Comissão Permanente de Licitações 

A Rua Mato Grosso nº 107 – Centro 
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Tomada de Preços nº 01/2021 
Objeto: Aquisição de veiculo SUV 
Envelope nº 001 – Documentos de Habilitação 
Entrega/Abertura/: 27/10/2021 às 14:00 horas 

                Razão Social da Empresa 
CNPJ 
 
INVÓLUCRO 2º 
Proposta: 

               À Câmara Municipal de Poxoréu-MT.  
           À Comissão Permanente de Licitações 

A rua Mato Grosso nº 107, Centro. 
Tomada de Preços nº 01/2021 
Objeto: Aquisição de veiculo suv 
Envelope nº 002 – Proposta de Preços 
Entrega :  27/10/2021 14:00 horas 
Abertura: 27/10/2021 às 14:00 horas 
Razão Social da Empresa 
CNPJ 
 
6.2 – 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. 

6.3 – A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da 
proposta de Preços no envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a 
exclusão da licitante do certame. 

 
VII - DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

A proponente deverá apresentar os seguintes documentos em uma única via na seguinte 
seqüência: 

 
DOCUMENTOS  PARA  TOMADA DE PREÇO   Nº 01/21 

 
Listagem  de  documentos  a  serem  providenciados  para  a  tomada  de preços  nº 01/2021. 
De  acordo  nos  termos dos arts. 34 e 35  da Lei nº 8.666/93 
 
00 Especificação do  documento Órgão  

expedidor/registro 
Validade 

01 Contrato Social  em  vigor Junta comercial  
02 Alvará  de funcionamento Prefeitura municipal da  

sede do licitante 
 

03 Inscrição  estadual Secretaria  de  estado 
de  Fazenda da  sede 
do licitante 

 

04 Cartão  dp CNPJ Ministério  da  fazenda  
05 Certidão negativas  de tributos  

federais 
Ministério da  fazenda- 
secretaria  da  Receita 
Federal 

 

06 Certidão  negativa qto á divida ativa  Procuradoria Geral da   
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da  união fazenda Nacional 
07 Certificado de  regularidade  junto a 

fazenda estadual 
Secretaria de  estado 
de  fazenda da  sede do 
licitante 

 

08 Certidão  negativa  qt a divida  do  
Estado 

Procuradoria Geral 
estadual da  sede do 
licitante 

 

09  Certidão negativa de  tributos da 
sede do licitante 

Prefeitura municipal da  
dede do licitante 

 

10 Certidão negativa de  dívida ativa 
municipal 

Prefeitura municipal da  
sede  do  licitante 

 

11 Certidão  de  regularidade do  FGTS Caixa econômica 
Federal 

 

12 Certidão Negativa de  débitos do 
INSS 

INSS  

13 Certidão negativa  de falência e  
concordata 

Poder judiciário da  
Comarca 

 

14 Balanço Patrimonial do ultimo 
exercício já exigível na forma  da lei 

Junta Comercial  

15 Declaração de  cumprimento do 
disposto no inciso  XXXIII do art. 7º 
da CF 

Licitante proponente  

16 Carta de apresentação do 
proponente 

Licitante proponente  

17 Cédula  de identidade do  
representante   legal 

Secretaria  de  
Segurança Pública 

 

18 Cadastro de  Pessoa Física do   
representante legal 
“CPF” 

Secretaria da  Receita  
Federal 

 

 
7.1 – Qualificação Técnica 
 

7.2 – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
e prazos de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

7.3 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de, no mínimo, dois atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privados ou por pessoas físicas, conforme Anexo V 

7.4.- 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 Anexo 
VI. 

 

VIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

8.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada em uma única via, 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 lacrada e rubricado em seu 
fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue: 
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8.1.1 – A validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da abertura da licitação este ano. 

8.1.2 – Preço em moeda corrente do País; 

8.1.3 – Prazo de entrega dos produtos; 

     8.2 – A licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas 
às taxas, impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes; 

 

IX – DO PROCESSO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

9 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº. 123 de 14 de 
dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
deverá apresentar a DECLARAÇÃO que se enquadra na citada lei, FORA do envelope 
de proposta, conforme modelo contido no ANEXO III 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “c”, deste subitem;  

e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;  

f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

9.1 – Os documentos relacionados nas alíneas "b" ao "e" deste subitem 9 não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento nesta cotação de preço. 

 

9.2 – No dia 27/10/2021, as 14:00 horas, horário local de Mato Grosso, na sala da 
Presidência  da Câmara Municipal de Poxoréu, na presença dos interessados, e aberto 
ao público, serão iniciados os trabalhos de abertura da Tomada de Preços nº 01/2021, 
lendo o Presidente da Comissão Permanente de Licitação o objeto da Licitação. 

9.3 – A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial 
de cada representante legal das empresas proponentes, que deverão estar de posse de 
seus documentos pessoais. 

9.4 – A Comissão Permanente de Licitações procederá ao recebimento dos 
envelopes, contendo a Documentação de Habilitação (envelope nº 001) e Proposta de 
Preços (envelope nº 02). 

9.5 – A seguir, será procedida a rubricação e abertura dos envelopes, procedendo 
APENAS em primeiro lugar à abertura do envelope nº 01, o de Documentos de Habilitação, 
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que serão colocados à disposição dos licitantes, para conhecimento e rubrica, e eventuais 
observações. 

9.6 – Procedida à abertura dos envelopes, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, poderá suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em 
caso de habilitadas e ou inabilitadas. 

9.7 – Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação o Presidente 
da CPL, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada à mesma. 

9.8 – Será inabilitada a 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. 

9.9 – O envelope nº 02, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de 
Preços da licitante inabilitada, será devolvido ao seu representante ou enviado por remessa 
postal. 

10 – Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais deverão 
constar todas as ocorrências verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela CPL e 
pelos licitantes presentes. 

 
X – DA ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 

 
10.1 – No dia 27/10/2021, as 14:00 horas, horário local de Mato Grosso,  na sala da 
Presidência  da Câmara Municipal de Poxoréu, se não houver recursos interposto na fase 
de habilitação dos documentos,  procederá com o envelope nº 02 – Proposta de Preços, 
das empresas habilitadas, para seu julgamento final, devendo seu conteúdo ser rubricado 
por todos os representantes das licitantes presentes e membros da CPL. 

10.2 – A Comissão Permanente de Licitação, suspenderá os trabalhos e, em sessão 
privativa, analisará as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquela que: 

a) Apresentar na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o 
produto acrescidos dos respectivos encargos; 

b) Apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outra 
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. 

 
10.3- Os erros de soma e ou multiplicação, eventualmente configurado na Proposta de 
Preços das licitantes, serão corrigidos pela CPL, prevalecendo o preço unitário.. 

 
XI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
11.1- Observando o disposto no item 10, a Comissão Permanente de Licitação, 

classificará a proposta vencedora, pelo critério de “MENOR PREÇO TOTAL” e comunicará 
formalmente a sua decisão à licitante vencedora do certame, e encaminhará posteriormente 
para a autoridade competente para a sua homologação e adjudicação de seu objeto ao 
legítimo vencedor do certame. 

 
11.2– Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de 

preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC 
n° 123, art. 44, caput):  
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11.3 – Entende-se por empate aquelas situações em que os preços 
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 
% (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 
2º).  

11.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for 
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor 
oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I). 

 
 

XII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1- Após a publicação do resultado da licitação e não havendo interposição de 

recursos nos termos do Artigo 109 da Lei nº 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto 
será adjudicado à(s) empresa(s) vencedora(s) do certame. 

 
XIII - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO 

 

13.1- As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser solicitados 
por escrito e dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, até 5 (cinco) dias antes da 
abertura desta Tomada de Preços. 

13.2- Apresentadas as impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas 
ao interessado, no prazo de 3 (três) dias úteis após protocoladas e será dado conhecimento 
as demais licitantes. 

13.3- A licitante, após informada das decisões da CPL, no tocante à habilitação 
ou julgamento de Proposta de Preços e se dela discordar, terá prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para interposição de recurso, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata ou da 
publicação na Imprensa Oficial. 

13.4- Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão 
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.5- O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da CPL e entregue mediante 
protocolo, durante expediente normal, no setor, vedada á interposição de qualquer outra 
forma.    

 
XIV – DOS PRAZOS 
 

14.1 – O prazo para assinatura do Contrato pelo licitante vencedor será de 5 (cinco) dias 
após homologação dos resultados da licitação, sujeitando-se o infrator às sanções 
previstas na Lei nº 8.666/93. 

 
XV – SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

15.1 – À(s) proponente(s) vencedora(s) serão aplicadas as seguintes sanções em caso 
de recusa da assinatura do Contrato e pelo inadimplemento na entrega e fornecimento 
dos produtos contratados: 

a) Advertência; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de 

atraso na entrega do produto; 
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c) Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do 
Contrato; 

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 criminal incidente e da obrigação de ressarcir perdas e danos que 
der causa; 

e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Câmara Municipal de Poxoréu-MT por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

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. 
 
15.2 – De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Câmara Municipal de Poxoréu-
MT, devidamente fundamentado. 

 
XVI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

16.1 – O pagamento será efetuado após formalização de Contrato, juntamente com o 
Comprovante de Nota Fiscal  de Vendas para os Órgãos Públicos, emitida pela 
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no valor dos produtos mencionado 
neste Edital 

16.2 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. Neste 
caso poderá ser aplicado à contratante o acréscimo monetário de 0,33% (trinta e três 
centésimo por cento) ao dia de atraso. 

16.3 – O fornecimento será efetuado, mediante requisição fornecida pela Câmara 
Municipal de Poxoréu-MT, vedada à antecipação de pagamentos. 

 
XVII – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
 

17.1 – O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o 
estabelecido no Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

17.2 A licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato, conforme 
subitem anterior; poderá receber multa, correspondente a 1% (Um por cento) do valor 
estimado da presente licitação. 
 

XVIII – FONTE DE RECURSOS 
 
18.1 – Todas as despesas decorrentes deste Processo Licitatório de Tomada 

de Preços nº 01/2021, correrão por conta de recursos próprios consignados no 
Orçamento da Câmara Municipal, através da Lei nº 2096/2020 de 01 de dezembro de 
2020, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 

 

Órgão: Câmara Municipal 01 
Unidade: Câmara Municipal 001 
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Proj./Ativ.: Aquisição de Veículos, maquinas e Equipamentos 00001.20002 
1002 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00.00.0090  

 
   

 
XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo, ou atos ilegais visando 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 Câmara Municipal de Poxoréu-MT, em virtude 
de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades no item 13, e 
outras que couber. 

19.2 – Sem prejuízo das penalidades no item 13, a CPL, poderá inabilitar a licitante ou 
desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso 
tome conhecimento de fato ou circunstâncias que desabone a idoneidade comercial ou 
afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 

19.3 – A 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, sub-entende 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. 

19.4 -No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão às 
disposições do primeiro. 

19.5 - A Câmara Municipal de Poxoréu-MT se reserva o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anula-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. 

19.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer 
documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

19.7 – É facultado a CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE PREÇOS. 

19.8 – Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas, 
diretamente no Órgão de Licitação desta Câmara, no período das 12:30 as 17:30 horas 
ou através do telefone 0 xx (66) 436-1224  e 1165 

19.9 – É facultado à Câmara Municipal de Poxoréu - MT, quando a licitante adjudicatária 
não assinar o Contrato respectivo ou não apresentar a garantia no 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. 

19.10 – São partes integrantes deste edital:  
a) Termo de Referência (Anexo I);  
b) Credenciamento (Anexo) II 
c) Modelo de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo III);  
d) Diferencia mento pa ME e Empresas de Pequeno Porte LC  nº123/2006 (Anexo IV) 
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e) Modelo de atestado de Capacidade técnica (Anexo V) 
f) Modelo de declaração de trabalho do menor (Anexo VI);  
g) Modelo de declaração de idoneidade (Anexo VII);  
h) Modelo de “PROPOSTA DE PREÇO” (Anexo VIII);  
i) Minuta do contrato (Anexo IX);  
 

 

XX – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Poxoréu - MT, para dirimir quaisquer questões ou 
controvérsias oriundas da presente Licitação, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Poxoréu –MT em, 11 de 
Outubro de 2021. 

 

                                         Rosalvo Rodrigues da Silva 
                                                    Presidente CPL 
 
Lindinalva L. de Azevedo                                          Marjones Varanda Catalá 
           Secretária                                                                       Membro 

 
 
 
Visto: 

Ver. Geovane de Souza Conceição 
Presidente    da Câmara de Poxoréu-MT 

 
 
 
              O presente Edital  de Tomada de Preço nº 01/21, foi  analisado  e  aprovado  pela  
Assessoria  da  Administração. 
 
                Em, 11  de   Outubro de 2021 
 

____________________ 
Drª. Patrícia Galvão Fria 

Assessora Legislativa  da Câmara 
OAB/MT -  22486-B 

 
 

Este Edital será publicado por afixação em 
local de costume e de fácil acesso ao público 
de acordo o Art. 108 da Lei Orgânica 
Municipal 
 
 
 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 
PODER  LEGISLATIVO 

 

 
Rua Mato Grosso  nº 107 

78.800-000 – Poxoréu – MT | Telefone: (66) 3436-1165 1224 
camara.pox.leg@hotmail.com 

T. Preço nº 01/21 
Fls     _____ 
    _________ 

CLP/21 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO: 
 
I – OBJETO  
1.1. Aquisição de 02 (DOIS) veículos tipo (SUV) de fabricação nacional, automóvel novo, zero 
quilometro, de primeiro uso, cor branco, ano/modelo 2021  ou posterior;  
 
II – JUSTIFICATIVA  
2.1. A aquisição dos veículos está fundamentada na necessidade de renovação e padronização da 
frota de veículos da Câmara Municipal de Poxoréu, contando com 05 distritos e vários 
assentamentos. Considera-se ainda a situação de trafegabilidade e geográfica do municipio, bem 
como, as condições das estradas. Dado a isso, entende-se a necessidade de repensar no tipo de 
veículo que atenderá as atividades da fiscalização. Em analise as categorias existentes no mercado, 
concluímos que os veículos com características SUV atendem nossas necessidades atuais, pois são 
veículos com alturas e dimensões que propiciam trafegar em terremos acidentados, seja em área 
urbana ou rural, o que garante maior condições de trabalho. Esses veículos serão para uso restrito 
em ações do Legislativo Municipal, atendendo os serviços abrangidas por este poder Legislativo. 
 
 
 III - ESPECIFICAÇÃO DOS VEICULO 
 
3.1. Os veículos deverão ser cotados pelas licitantes com a indicação da marca, conforme 
especificações abaixo:  
 
ESPECIFICAÇÕES  
Quantidade 02 (dois 
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo (SUV) de 

fabricação, motorização mínima de 1.5 normal ou 1.0 
turbo; 

01 – Motorização Mínima tração dianteira, Flex (Etanol / Gasolina); 
02 – Potência mínima (CV) 120 (E) / 118 (G 
03 – Câmbio Transmissão Câmbio Manual ou Automático; 
04  - Refrigeração Interna Ar condicionado de fabrica; 
05 – nº de Portas 05  (cinco) portas incluindo Porta Mala; 
6 - Nº mínimo de pessoas 05(cinco) incluindo o motorista; 
7 - Direção Direção Elétrica ou Hidráulica; 
8 - Sistema de injeção Injeção Eletrônica Multiponto Sequencial; 
9 - Freio Freio Disco Ventilado c/ ABS e ou Tambores c/ ABS; 
10 -Suspensão Independente tipo McPherson e ou Semi-

independente com barra estabilizadora; 
11 - Roda Mínimo de Aro 15” – Liga-leve; 
12 - Extras Computador de Bordo, Rádio AM/FM, Entrada USB, 

Conexão Bluetooth; 
13 -  Tanque Tanque combustível Mínimo de 50 litros; 
14 - Garantia mínima mínima 24 (vinte quatros) meses contra defeitos de 

fabricação, contados da entrega neste Conselho; 
15 – Luz auxiliar de freio 
16 – Película de controle solar nos vidros laterais e traseiro em conformidade com a Resolução nº 
73/98 do CONTRAN; 
17 – Bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça; 
18 – Demais acessórios mínimos: Air Bag duplo frontal, Chapa de proteção para o motor e cárter, 
alarme antifurto com acionamento através de controle remoto, sensor de estacionamento, tapetes 
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de borracha, trava e vidros elétricos nas 04 (quatros) portas e demais itens de segurança exigidos 
pelo CONTRAN bem como demais equipamentos de série; 
19 – Assistência Técnica Autorizada no mínimo na Capital do Estado de Mato Grosso 
20 – Frete incluso 
 
 
IV - DA GARANTIA 
  
4.1. A Licitante vencedora deverá fornecer a garantia do produto pelo período mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses contra defeitos de fabricação de acordo com o manual do fabricante, contados da data 
da emissão da Nota Fiscal, a partir de quando terá início a prestação de serviços de assistência 
técnica, quando necessária, de que trata as especificações técnicas e respectivos prazos de 
atendimento;  
 
4.2. Durante o período de garantia, se forem constatados defeitos no Motor, Câmbio, parte elétrica, 
bem como em qualquer outro componente essencial para perfeito funcionamento do produto 
adquirido, deverão ser reparados no prazo máximo de 05 (cinco) dias;  
 
 
V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
5.1. Entregar o veículo novo, zero quilometro, ano de fabricação e modelo a partir de 2021, 
desalienado e desembaraçado, com as especificações e prazo de entrega exigidas neste Termo, de 
acordo com a marca inclinada na proposta, devidamente emplacado (isenção de IPVA, com taxa de 
licenciamento e seguro obrigatório);  
 
5.2. Eximir a Câmara Municipal de Poxoréu, de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da Contratada ou terceiros, 
relacionados à entrega do Veículo (§ 1º do art. 71 Lei nº 8.666/1993); 
 
 5.3. Responsabilizar-se pelo frete referente ao transporte do veículo, cujo deslocamento deverá ser 
feito do local de fabricação à sede rua Mato Grosso nº 107 – Centro Poxoréu – MT. 
 
5.4. Deverá substituir o veículo, por sua conta e no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos caso o 
mesmo seja considerado inadequado à especificação, ou que tenham sofrido danos ou avarias no 
transporte ou danos que comprometam o seu uso regular;  
 
5.5. Arcar com todos os danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo da Contratada;  
 
5.6. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado pela 
CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Instrumento de Contrato, prestando 
todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
 
 5.7. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidem ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado;  
 
 
VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE DO PODER LEGISLATIVO 
 
6.1. Fiscalizar o fornecimento dos automóveis, objeto deste Termo de Referência; 
 
 6.2. Efetuar o pagamento do bem adquirido na forma ajustada neste documento; 
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 6.3. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA; 
 
 6.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;  
 
6.5. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;  
 
6.6. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo 
permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93; 
 
 6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os automóveis que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações do termo de referência e seus anexos, bem como da proposta;  
 
6.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA;  
 
 
VII - PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA  
 
7.1. O veículo será entregue pela CONTRATADA, com a respectiva nota fiscal, ao fiscal do contrato, 
indicado neste Termo de Referência, mediante apresentação da Nota de Empenho emitida pela 
CONTRATANTE, constando o quantitativo e valor total e unitário dos bens;  
 
7.2. A validade da proposta não será inferior a 60 ( sessenta) dias, contados da data 
homologação do processo licitatório. Caso os respectivos valores do presente processo 
licitatório forem devidamente empenhados, será possível a continuidade deste processo na 
próxima legislatura se, por algum motivo justificável, não por possível realizar  a entrega do 
objeto licitado este ano.  

 
7.3. O local de entrega será na Rua Mato Grosso, nº 107, Centro, Poxoréu-MT, de segunda a sexta, 
das 12:00 Ás 17:00 horas 
 
VIII – RECEBIMENTO DO VEICULO 
 
 8.1. O veículo será recebido provisoriamente pelo Fiscal do Contrato, para fins de verificação das 
especificações de acordo com o edital, funcionamento, avarias e, definitivamente, dentro do prazo 
estabelecido pela empresa, após a verificação do cumprimento das exigências contratuais e 
possíveis vícios ocultos que no momento do recebimento provisório não tenham sido detectados; 
 
 8.2. O atesto da nota fiscal ou fatura se dará após o recebimento definitivo dos veículos;  
 
 
IX - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
9.1. A fiscalização e controle da execução do Contrato será feita pelo Fiscal de Contrato: Jaildo de 
Oliveira Silva, que verificará se o veículo está em conformidade com as especificações técnicas, 
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados; 
 
 
 X – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 
10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação correrão pela Dotação 
Orçamentária no elemento de despesa conforme abaixo: Conta: .4.90.52.00.00.0090  aquisição de 
veículos maquinas e equipamentos: 
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XI – AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  
 
11.1. Atender as exigências capituladas na Lei nº 8.666/93, Decreto 3.555 8/8/2000 e Lei 10.520 de 
17/07/2002;  
 
 
XII – AS CLÁUSULAS DO CONTRATO  
 
12.1. As cláusulas do contrato obedecerão ao disposto no ART. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93;  
 
 
XIII – OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
 13.1. Os critérios de aceitação das propostas serão definidos no Edital de Convocação, em 
consonância com o que determina a Lei nº. 8.666/93, Decreto 3.555 8/8/2000 e Lei 10.520 de 
17/07/2002;  
 
 
XIV – AS SANÇÕES  
 
14.1. A inexecução parcial ou total do objeto ou a prática dos atos indicados nesta cláusula, 
constatada a ação ou a omissão da CONTRATADA relativamente às obrigações contratuais, torna 
passível a aplicação das sanções previstas nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002, respectivos 
decretos regulamentadores e neste instrumento, bem como facultará à Administração a exigir perdas 
e danos nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil, observando o contraditório e a ampla 
defesa, conforme a seguir descrito: 
 
 14.1.1. Advertência, que poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras 
ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-MT, a 
critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;  
 
14.1.2. Multa, que será aplicada nas hipóteses de ocorrência de atraso injustificado, inexecução 
parcial ou total, se observando os seguintes parâmetros: a. 0,3% (três décimos por cento) do valor 
total a ser entregue por dia de atraso na entrega até o 15º (décimo quinto) dia; b. 0,5 % (meio por 
cento) do valor total a ser entregue, por dia de atraso na entrega, do 16º (décimo sexto) ao 30º 
(trigésimo) dia; c. 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso na substituição de objeto defeituoso, 
incidentes sobre o valor objeto, aplicáveis até o 30º (trigésimo) dia de atraso, quando então incidirá 
adicionalmente mais 5%(cinco por cento) sobre o valor total adjudicado, sem prejuízo da aplicação 
concomitante das demais sanções aqui estabelecidas; d. 10% (dez por cento) do valor total 
adjudicado, por falha na execução do objeto não relacionada com os atrasos previstos nos subitens 
anteriores;  
 
14.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União e consequente descredenciamento do SICAF, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais penalidades 
legais;  
 
14.2. Será configurada a inexecução parcial do objeto, sem prejuízo à rescisão por inadimplência, 
quando houver paralisação do fornecimento, de forma injustificada, por mais de 30 (trinta) dias 
ininterruptos, ocasião que dará origem a aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar 
com a União e consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano e 
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máximo de 03 (três) anos, e uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em 
inadimplência, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execução;  
 
14.3. As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União, esta última com o 
consequente descredenciamento do SICAF, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à 
de multa, e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de 
aplicação, quantum e consequências;  
 
14.4. A CÂMARA, cumulativamente, poderá: 
 
 14.4.1. Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida;  
 
14.4.2. Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferença da eventual garantia prestada, 
até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferença diretamente do pagamento a ser 
efetuado à CONTRATADA, independentemente de notificação extrajudicial;  
 
14.5. Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual penalidade, a 
CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
 
XV – DO PAGAMENTO  
 
15.1. O pagamento será efetuado numa única parcela, conforme a entrega do objeto, após a 
execução do objeto, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo documento fiscal, que conterá 
expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação. Há que ser observado que além 
da comprovação da regularidade junto à CEF, efetuada por intermédio do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, deverá ainda ser comprovada a manutenção da regularidade dos 
débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais e municipais da Licitante Adjudicatária.  
 
 
XVI – O CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO 
 
16.1. O custo médio estimado para aquisição 01 (UM) veiculo  SUV R$ 114.500,00 R$ ( cento e 
quatorze mil e quinhentos  reais), totalizando para aquisição de 02 (dois) SUVs, no valor total de: R$ 
229.000,00 (duzentos e vinte nove mil reais);  
 
 
Poxoréu – MT em, 05  de outubro de 2021. 
 
 
 
 

Geovane de Souza Conceição 
Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu-MT 
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Tomada de Preço nº 01/2021 
 
ANEXO II – CREDENCIAMENTO 
 
Por meio do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) sr.(a)________________, 
(nacionalidade),(estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade n°., inscrito 
no CPF sob o n°.__, (residência e domicílio), a participar da licitação instaurada pela 
Câmara Municipal de Poxoréu MT, na modalidade Convite nº 02/2021, na qualidade de 
representante legal da _______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.____________________, sediada na ____________representada por ---
-------------------, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de 
Identidade nº ______, inscrito no CPF sob o n° _______________ , (residência e 
domicílio),outorgando plenos poderes ao credenciado para formular proposta, declarar a 
intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer 
ato inerente ao certame licitatório em destaque. 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PRESIDENTE DA 
CPL FORA DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO III 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 01/2021. 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO A  
 
 
 
 
A empresa _______________________________, CNPJ_________________________, 
sediada ________________________________, por intermédio de seu representante 
legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe, em atendimento ao inciso VII do 
artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. ________________________, 
_______de ______________ de______.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________  
(Assinatura do responsável)  
 
Nome:______________________________________  
N.º da cédula de identidade:_______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO ATO DO 
CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 01/2021. 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO N°. 01/2021. MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO 
DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 
123/2006) 
 
 
 
 Eu, ______________________________________, R.G. nº._____________________, 
CPF nº. ______________________________________ representante da empresa 
______________________________________, CNPJ nº. _______________________, 
e eu, ____________________________, R.G. nº. ___________________________, 
CPF nº. _______________________ CRC nº. ____________________________, 
contador da empresa citada anteriormente, declaramos, sob as penas da lei, que: 
 
 ( ) solicitamos que à empresa _____________________________, na condição de 
microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua participação no Pregão N°. 
017/2019., seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 
42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações;  
 
( ) NÃO solicitamos que à empresa ___________________________, quando da sua 
participação no Pregão nº. 017/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a 
essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações. 
 ________________________, _____ de _______________________ de ____.  
 
 
_______________________________________________________  
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa)  
 
______________________________________________ 
 (nome e assinatura do contador da empresa)  
 
 
 
 
 
 
 
OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA  A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO ATO DO 
CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES. 
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TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 
ANEXO V  - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

                          (Em papel timbrado da empresa emitente)  
 
 
 
A Câmara Municipal de Poxoréu- MT 
 
 
 
 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa (razão social da empresa que 
pretende se cadastrar), estabelecida no (endereço completo da empresa que pretende se 
cadastrar), CNPJ (da empresa que pretende se cadastrar), foi nossa fornecedora de: ---------
------------------- (especificar ) 
.  
A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no 
tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto 
contratado, nada tendo que a desabone. 
 
 
 Por ser verdade, firmamos a presente.  
 
 
 
Cidade/Estado, _____ de _________________ de __________. 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------  
Assinatura do Representante Legal da Empresa  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nome Completo e CPF do Representante Legal da Empresa  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Cargo / Dados da Empresa (Razão Social, CNPJ, Endereço e Telefone) 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTE  ATESTADO,  DEVERÁ SER ENTREGUE AO PRESIDENTE DA 
CPL FORA DO ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO. 
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TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 
 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_____________, 
sediada na,__________, representada por, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 
portador(a) da Cédula de Identidade n° _____________, inscrito no CPF sob o nº 
_________________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins do disposto no art. 72, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/1993, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 
emprega menor de 16 (dezesseis), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de 
descumprimento ou declaração inverídica. 
 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termo do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 
 
 
Local e data. 
 
 
Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE DE 
DOCUMENTAÇÃO. 
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TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 
 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ---------------------, 
sediada na --------------------------- , representada por -----------------------------------, 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade n° --------------
-------------------, inscrito no CPF sob o n°-------------------------, (residência e domicílio), 
DECLARA, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021, ser idônea a 
participar de processo licitatório e contratar com órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal, assim como 
inexistem fatos supervenientes impeditivos de habilitação, estando ciente das penalidades 
aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 
Local e data. 
 
 
Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE DE 
DOCUMENTAÇÃO nº 01 
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TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 
ANEXO VIII – FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade: CEP Fone/Fax 
e-mail: CNPJ nº 

 
 

item Descrição do Material Quant. Marca  V. Unit V. Total 
 Aquisição de 02 (dois) veículos tipo 

(SUV) de fabricação; Motorização 
Mínima de 1.5 normal ou 1.0 turbo; 
tração dianteira, Flex (Etanol / Gasolina; 
Potência mínima (CV) 120 (E) / 118 (G); 
Câmbio Manual ou Automático; 
Refrigeração Interna Ar condicionado de 
fabrica; 05  (cinco) portas incluindo Porta 
Mala; Pessoas 05(cinco) incluindo o 
motorista; Direção Elétrica ou Hidráulica; 
Sistema de injeção Eletrônica Multiponto 
Sequencial; Freio Disco Ventilado c/ 
ABS e ou Tambores c/ ABS Suspensão 
Independente tipo McPherson e ou 
Semi-independente; Roda Mínimo de 
Aro 15” – Liga-leve; Computador de 
Bordo, Rádio AM/FM, Entrada USB, 
Conexão Bluetooth; Tanque combustível 
Mínimo de 50 litros; Garantia mínima 24 
(vinte quatros) meses contra defeitos de 
fabricação, contados da entrega neste 
Conselho, Película de controle solar nos 
vidros laterais e traseiro em 
conformidade com a Resolução nº 73/98 
do CONTRAN; Bancos dianteiros e 
traseiros com apoio de cabeça; Demais 
acessórios mínimos: Air Bag duplo 
frontal,  alarme antifurto com 
acionamento através de controle remoto, 
sensor de estacionamento, tapetes de 
borracha, trava e vidros elétricos nas 04 
(quatros) portas e demais itens de 
segurança exigidos pelo CONTRAN 
bem como demais equipamentos de 
série; assistência técnica autorizada no 
mínimo na Capital do MT,  frete incluso. 
 

    

 
DECLARAÇÃO  

 
01– Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da assinatura do devido Contrato, (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).  
2 – Declaro, sob as penas da lei, que o veículo atende todas as especificações exigidas no edital e 
as normas técnicas, de acordo com o código nacional de trânsito. 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 
PODER  LEGISLATIVO 

 

 
Rua Mato Grosso  nº 107 

78.800-000 – Poxoréu – MT | Telefone: (66) 3436-1165 1224 
camara.pox.leg@hotmail.com 

T. Preço nº 01/21 
Fls     _____ 
    _________ 

CLP/21 

 3 – Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 4 – Declaro que a garantia dos veículos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano. 
 5 – Declaro que o prazo de entrega 60 (sessenta) dias corridos. 
6 – O produto deverá estar em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
dispõe sobre o código que estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 
Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias 

 
 
 
 
 

Nome  do Representante: 
Identidade nº                                                             CPF nº  
Local e Data: 
Assinatura: 

 
Numero do CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: ESTE ANEXO VII DEVE ESTAR DENTRO DO ENVELOPE DE 
PROPOSTA Nº 02 
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ANEXO IX PROCESSO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº. __/2021 
 
 MINUTA DO TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O ACÂMARA 
MUNICIPAL DE POXOREU, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA _____________________ PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM VEICULO SUV NOS TERMOS 
DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021. 
 
A Câmara Municipal de Poxoreu, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público 
municipal, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 01.975.572/0001-59 com sede rua mato grosso, nº. 107, 
Centro, representado pelo seu Presidente, Sr. _____________, brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade nº. _____________ e do CPF nº. _____________, residente e 
domiciliado, na cidade de Água Boa MT, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, 
e, de outro lado, a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
__________________, localizada na(o) _________________________________, neste ato 
representada pelo seu ________________, Sr. ___________________, portador da Carteira de 
Identidade nº. __________________, expedida pela SSP/__, CPF nº ______________, doravante 
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo nº. 043/2019, referente ao 
Pregão para Registro  da Tomada de Preço 01/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, em 
conformidade com o disposto na Lei nº. 10.520/2002, na Lei n°. 8.666/1993, no Decreto n°. 
2455/2013, nas demais legislações pertinentes, em suas alterações posteriores, ou em outros 
dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se sujeitam a cumprir, mediante as 
cláusulas e condições estabelecidas a seguir:  
 
CALUSULA PRIMEIRA –  
DO OBJETO. 1.1 - O preço para a aquisição de 02 (dois) veículos SUV, para a Câmara Municipal de 
Poxoreu, conforme segue: 
 
ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 VEICULO SUV - ZERO KM, 
2020/2021 OU 2021/2022. 
 
ITEM DESCRIÇÃO UNID.  VLR 

UNITARIO 
QTDE VLR TOTAL 

01 Veiculo Suv – Zero 
KM 2020/2021 ou 
2021/2022 

Unidade  0000 01  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO.  
2.1. A presente contratação decorreu do Processo Administrativo n°. 04/2021, na modalidade da 
Tomada de Preço nº 01/2021, sendo fundamentado e regido pela Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como pela Lei n°. 10.520/2002; como também faz parte integrante do processo e 
contrato à proposta de preços do licitante vencedor.  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  
3.1 - O valor global para o presente contrato referente a aquisição de ____________________ 
objeto é de R$_________________.  
3.2 – O pagamento será efetuado em sua totalidade em prazo conforme mencionado pela empresa 
Vencedora, contados da data da apresentação da nota fiscal ou fatura, junto a Gerência de 
Compras. 
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3.3 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.  
3.4 - O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA indicada na proposta, por 
meio de ordem bancária, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade 
e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
3.5 - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, 
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos 
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.  
3.6 - Os preços são fixos e irreajustáveis.  
3.7 - Ultrapassado o prazo previsto para pagamento, os valores apresentados para 
pagamento serão corrigidos monetariamente, pro rata tempore, pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO. 
 4.1 - A forma de fornecimento será realizada através da emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO, 
para Câmara Municipal de Poxoreu, no período de vigência do contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO. 
 5.1 - A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, após a ORDEM DE FORNECIMENTO, 
em até 60 (sessent) dias o objeto dela constante;  
5.2 – Os objetos constantes da Cláusula Primeira deste ajuste deverão ser entregues sem custos de 
frete a CONTRATANTE, no local a combina-se pelas Partes; e dar-se-á mediante termo 
circunstanciado, na forma do Art. 73 da Lei Federal n°. 8.666/93.  
5.3 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhista, previdenciários e garantias decorrentes da entrega e da própria 
aquisição dos serviços. 
5.4 - Independente de qualquer declaração, o fornecedor responde solidariamente pelos vícios ou 
defeitos do produto, tendo em vista as regras emanadas do Art. 18 da Lei nº. 8.078/90.  
5.5 - O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente 
em até 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da entrega dos serviços, no local e endereço 
indicados pela CONTRATANTE, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.  
5.6 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 
 b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da CONTRATANTE, no prazo imediato, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado.  
5.7 - O recebimento do objeto dar-se-á imediatamente, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações CONTRATADAS, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou 
Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA.  
6.1 – O prazo de fornecimento e de vigência do presente contrato vigorará a partir da 
assinatura do presente, por igual período indicado pela empresa na entrega dos Veículos, 
conforme reza no Artigo IX do Edital do Processo nº 04 da Modalidade Tomada de Preço nº 
01/2021. 
 6.2 - Os prazos de fornecimento e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Administração, 
tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei n°. 8666/93. 6.3 – Na ocorrência de 
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tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito 
um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 
encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com 
justificativa circunstanciada.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 7.1 – Todas as despesas decorrentes deste processo licitatório de Tomada de Preço n°. 01/2021 
correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento da Câmara Municipal, para o 
ano de 2020, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 
Órgão: Câmara Municipal 01 
Unidade: Câmara Municipal 001 
Proj./Ativ.: Aquisição de Veículos, maquinas e Equipamentos 00001.20002 

1002 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00.00.0090  

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.  
8.1 – Não será cobrada garantia para a execução do presente contrato. 
  
CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 
 9.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:   
a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa 
anuência da Administração; 
b) Os serviços da melhor qualidade, que deverá atender as especificações e normas técnicas; e 
fornecer os serviços, objeto desta licitação de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência; 
 c) Executar o serviço imediatamente contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;  
d) Providenciar a substituição imediata do serviço de que apresente inconsistência ou qualquer 
desacordo com o especificado no Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o Legislativo;  
e) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, 
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.  
f) Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e demais provas 
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente 
licitação.  
g) Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 
decorrentes do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, 
fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no presente contrato.  
h) Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e 
qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados.  
II – São direitos e Obrigações da CONTRATANTE.  
a) Supervisionar o serviço e se encarregar do aceite do objeto, as anotações e posterior 
comunicação de eventuais falhas nos mesmos;  
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do 
recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, realizadas por cada Secretaria 
competente. 
 c) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 
deste instrumento.  
d) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, 
inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.  
e) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do serviço ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste Contrato.  
f) Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela. 
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 g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público; respeitados os direitos da CONTRATADA. 
 h) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n°. 
8.666/93. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES CABIVÉIS E DOS VALORES DAS MULTAS.  
10.1 - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, 
na forma estabelecida a seguir: 
 

a) de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia que excede o prazo final de entrega do objeto 
deste Contrato, até o trigésimo dia; e  

b) b) de 1% (um por cento) por dia de atraso, após o prazo da alínea anterior.  
c) 10.2 - As multas acima referidas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.  
d) 10.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá aplicar as 

seguintes sanções:  
I) ADVERTÊNCIA sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, assim 
entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços da 
Administração e, a despeito delas, a regular prestação dos serviços não ficar inviabilizada;  
II) MULTA MORATÓRIA de 0,3% (zero vírgula três por cento), sobre o valor do contrato, por 
dia de atraso, no descumprimento das obrigações assumidas até 30 (trinta) dias, e 1% (um 
por cento), sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, após 30 (trinta) dias; 
 III) MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação 
inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato, em 
razão da inexecução total ou parcial do ajuste firmado, podendo esse valor ser descontado 
de pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou, ainda, quando for o caso, cobrado 
administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente; 
 IV) SUSPENSÃO temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; e V) DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior.  
10.4 - As sanções previstas nas alíneas I, II, IV e V do Item anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea III, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 87, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993.  
10.5 - Outras penalidades poderão ser aplicadas em função da natureza da infração, de 
acordo com o previsto na Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
penal.  
10.6 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:  
a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
 b) não mantiver a proposta, injustificadamente;  
c) comportar-se de modo inidôneo; 
 d) fizer declaração falsa; 
e) cometer fraude fiscal; e  
f) falhar ou fraudar a execução do Contrato.  
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10.7 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993.  
10.8 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 10.9 - A recusa sem motivo justificado do convocado em aceitar ou retirar a Nota de 
Empenho dentro do prazo estabelecido neste Instrumento, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas nesta Cláusula.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NOS CASOS DE RESCISÃO  
11.1 - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, mediante notificação por 
escrito, garantido o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento de quaisquer 
Cláusulas ou condições que integram este Instrumento.  
11.2 - Rescinde-se este Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  
I - lentidão do seu cumprimento ou entrega de materiais com especificações diversas 
daquela constante da Proposta de Preços, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da execução no prazo e nas condições estipuladas;  
II - atraso injustificado da CONTRATADA no início dos fornecimentos;  
III - paralisação dos fornecimentos sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
 IV - subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto deste Contrato, sem 
prévia autorização da CONTRATANTE;  
V - ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada, impeditiva do 
cumprimento das obrigações assumidas; 
 VI - dissolução da sociedade da CONTRATADA ou falecimento do seu Titular, no caso de 
firma individual; e 
 VII - insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de títulos ou pela emissão 
de cheques sem suficiente provisão de fundos.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Exceto nos casos previstos nos incisos V e VI, desta Cláusula, a 
rescisão do Contrato acarretará para a CONTRATADA, além das penalidades cabíveis, as 
seguintes consequências:  
a) responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE;  
b) retenção dos créditos existentes até a apuração e o ressarcimento de seus débitos para 
com a CONTRATANTE.  
 
11.3 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 
78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.  
 
11.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS.  
12.1 – Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e o Código Civil Brasileiro, em conformidade com as normas jurídicas e 
administrativas aplicáveis e com os princípios gerais do Direito.  
12.2 - Integram este Instrumento contratual, independentemente de transcrição:  
a) Tomada de Preço 01/2021e seus Anexos; e  
b) Documentos de Habilitação e Proposta de Preços da CONTRATADA;  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.  
13.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.  

14.1 – A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida pelo  servidor: Jaildo de Oliveira Sila 
Portaria nº 10/2021 CPF Nº 016.661.055-03,  independentemente de qualquer outra supervisão, 
assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela 
CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.  

14.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados. 
 14.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, 
qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas 
ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações 
fundamentadas em ordens ou declarações verbais.  
14.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de QUANTIDADES ou 
especificações na execução dos serviços se houver motivo justificado e fundamentado com a 
necessária antecedência.  
15.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução do objeto com a prévia 
concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante 
a CONTRATANTE, pelos serviços executados pela subcontratada e, ainda, pelas 
consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.  
15.3 – As prorrogações do prazo de execução do objeto serão processadas nos termos do 
artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.  
15.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes no Art. 65 da Lei nº. 
8.666/93; sendo que, os quantitativos de fornecimento poderão sofrer alterações em virtude 
de acréscimos ou supressões, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO.  
16.1 – Fica eleito o Foro da Câmara Municipal de Poxoréu – MT, com recusa expressa de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato.  
16.2 – E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em 03 (Três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença 
de 02 (Duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. Poxoreu – MT, ________ de 
_____________________ de 2.021. 

 
 
 

____________________ 
Drª. Patrícia Galvão Fria 
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