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EDITAL DE CARTA CONVITE N.º 007/2021 

TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM” 
 
 

CONVITE PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE ENGENHARIA E SEUS 
COMPLEMENTARES BÁSICOS 
E EXECUTIVOS. 
 

PREÂMBULO: 

 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE JUÍNA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, designado pela Portaria Municipal n.º 042/2021, 
devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar na sede do 
Poder Executivo de Juína-MT, precisamente, no Departamento de Compras, Materiais 
e Licitações, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-
MT, LICITAÇÃO sob a modalidade de CARTA CONVITE - TIPO “MENOR PREÇO POR 
ITEM” - CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SEUS COMPLEMENTARES 
BÁSICOS E EXECUTIVOS, Segundo disposições da legislação vigente, em especial, 
do art. 37, § 1.º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal n.º 
8.883, de 09 de junho de 1994, da Lei Federal n.º 9.648, de 28 de maio de 1998, da Lei 
Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, da Lei complementar Federal n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, do Decreto Municipal n.º 088, 
de 07 de agosto de 2017 (Regulamenta o Procedimento a ser adotado e a aplicação 
dos Institutos de Equilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Administrativos e 
instrumentos congêneres celebrados com o Poder Executivo do Município de Juína-
MT), e das disposições do presente Edital. 
 
O Edital da presente Carta Convite e respectivos ANEXOS, poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras, Materiais e Licitações da Administração Municipal, sito na 
Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Municipal de Juína-MT, nos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br; e, pelo site: www.juina.mt.gov.br, sendo que no ato do 
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recebimento do Edital e respectivos ANEXOS, deverão os interessados verificar seu 
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, presidida pelo Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, a ser realizada conforme indicado abaixo, de 
acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
 

CARTA CONVITE N.º 007/2021; 
OBJETO: Elaboração de Projetos Complementares diversos); 
DATA DA ABERTURA: 03/05/2021; 
HORA: 08:00 horas (Horário Local); 
LOCAL: Departamento de Compras, Materiais e Licitações; 
ENDEREÇO: Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, Juína-MT; 
CEP.: 78.320-000. 

 

Os 02 (dois) Envelopes, ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - contendo, respectivamente, os 
documentos de Habilitação e a Proposta de Preços do licitante, deverão ser entregues 
no Departamento de Compras, Materiais e Licitações, do Poder Executivo do Município 
de Juína-MT, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de 
Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL), impreterivelmente, até as 08:00 horas 
(Horário Local) do dia 03/05/2021, sendo que neste mesmo horário, data e na Sala 
de Reunião do Departamento citados acima, estará reunida a Comissão Permanente 
de Licitação, a fim de proceder a abertura do certame, receber, abrir e examinar a 
Documentação e Propostas de empresas que pretendam participar da Carta Convite, 
em epígrafe. 
 

Na hipótese de não haver expediente na data designada acima, fica a presente 
licitação, automaticamente, transferida para o 1.º (primeiro) dia útil subsequente àquele, 
na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 
imprevisível. 
 

Os Documentos Pessoais, Procurações e Cartas de Credenciamento, conforme o caso 
e quando necessários, deverão ser entregue na abertura da sessão à Comissão 
Permanente de Licitação, em separado, dos Envelopes dos Documentos de Habilitação 
e da Proposta de Preços, em conformidade com os Modelos estabelecidos neste Edital. 
 

Os Envelopes, Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, poderão ser 
encaminhados mediante remessa postal (com recebimento até às 08:00 horas, do dia 
03 de Maio de 2021, não sendo permitida a entrega de documentos de habilitação e 
de proposta de preços ou quaisquer outros documentos através de fac-simile, e-mail, 
internet ou por meio de equipamento de comunicação congênere, exceto a remessa de 
Termo de Desistência de Recurso Administrativo. 
 
 

1. DO OBJETO: 

http://www.juina.mt.gov.br/
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A presente licitação na modalidade de Carta Convite tem por objeto a CONVITE 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SEUS COMPLEMENTARES BÁSICOS E 
EXECUTIVOS, em conformidade com as Especificações Técnicas exigidas no 
presente Edital. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO VALOR GLOBAL 
MÁXIMO ORÇADO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (PREÇO): 

 
2.1. Os Recursos Orçamentários destinados às despesas com os serviços, objeto deste 
Edital, correrão por conta da seguinte dotação do Orçamento Público Municipal: 

 
1187-05.100.04.122.0018.1501.339039000000 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 
ENGENHARIA E AMBIENTAIS. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas que satisfaçam 
as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos e que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto desde edital. 
 
3.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
 
3.3. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de um licitante. 
 
3.4. Os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA deverão ser entregues no 
Departamento de Compras, Materiais e Licitações do Poder Executivo Municipal, até 
as 08:00 hs do dia 03 de Maio de 2021. A documentação e proposta deverão ser 
entregues em envelopes distintos, contendo em sua parte exterior e frontal, além da 
razão social da empresa, os dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA” 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 007/2021 
“DOCUMENTAÇÃO” 

 

ENVELOPE Nº 02 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA” 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 007/2021 
“PROPOSTA” 
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4. DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
4.1. Conforme art. 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93 e demais alterações, a Pessoa 
Jurídica, deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, caso contrário, a 
empresa será desclassificada: 
 
4.2. Documentação relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e 
Trabalhista; 
 
4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
4.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal (Alvará), relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
 
4.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Conjunta Negativa de 
Débitos (CND) ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) relativa 
a Contribuições Federais e INSS, expedidas pela Secretaria da Receita Federal;), 
podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br 
 
4.2.4. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, (Expedida para Fins Gerais ou 
para Participação em Licitações Públicas); podendo ser retirada no site 
www.sefaz.mt.gov.br ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de 
Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

4.2.5. Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio da licitante; 
 
4.2.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS – CRF; 
 
4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituído pela Lei nº. 
12.440, de 07 de julho de 2011, e a Resolução administrativa do TST n. 1.470 de 24 de 
agosto de 2011; 
 
4.2.7. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
4.2.8. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e sua última alteração contratual em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
4.2.8.1. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
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4.2.9. Copia RG e CPF dos sócios e representantes legais; 
 
4.3. Documentação relativa a Qualificação Técnica:  
 
4.3.1. Os documentos exigidos, conforme o artigo 32 da Lei 8.666/1993 deverão ser 
apresentados, em original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da Equipe 
de Licitação. 
 
4.4. DECLARAÇÕES (emitidas pela Licitante, preferencialmente, em papel timbrado, e 
firmadas por seu representante legal  
 
4.4.1 De que, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Se for ocaso, mencionar a ressalva de que emprega menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz (ANEXO VII); 
 
4.4.2 De que não está impedida de licitar com quaisquer órgãos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, nem com entidades vinculadas aos mesmos, e de que, desde 
a data de emissão de qualquer um dos documentos apresentados, não tenham ocorrido 
nenhum fato que possa tê-los invalidados (ANEXO VII); 
 
4.4.3 De que nenhum dos dirigentes, gerentes, acionistas, responsáveis técnicos, 
funcionários ou subcontratados, são servidores públicos do Município de Juina, ou de 
empresa pública contratada pela PREFEITURA, sob qualquer regime de execução 
(ANEXO VII); 
 
4.4.4 De que tem pleno conhecimento das condições e normas técnicas do objeto 
licitado, bem como, aceitam todas as condições do edital e seus anexos. A não 
apresentação desta declaração será entendida pela comissão de julgamento como 
concordância com o teor do edital (ANEXO VII); 
 
4.5. DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA) NO LOCAL  
 
4.5.1. A visita técnica (facultativa) deverá ser efetuada até o último dia útil anterior a 
data de abertura da sessão pública, a qual deverá ser previamente agendada com o 
Departamento de Licitação, através do telefone: (66) 3566-8302, indicando o nome do 
profissional que será designado para realização da visita, munida do ANEXO VI - 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA – (em 02 vias), para inspecionar o(s) local(ais) onde 
serão executados os serviços, juntamente com um funcionário da PREFEITURA, para 
conhecimento de suas condições e características, e obter sob sua responsabilidade e 
risco, todas as informações necessárias para elaboração da sua proposta, não se 
aceitando, a esse respeito, quaisquer alegações posteriores. 
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4.5.2. Ao vistoriar o(s) local(ais) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s), a 
LICITANTE, através de seu representante legal, credenciado pela empresa, deverá 
solicitar do representante da PREFEITURA a assinatura no ANEXO VI - ATESTADO 
DE VISITA TÉCNICA – (em 02 vias), sendo que uma das vias deverá ser anexada à 
documentação a ser entregue no ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO”, e a outra 
permanecerá em poder da Secretaria Municipal de Infraestrutura para eventual 
consulta. 
 

5. DAS PROPOSTAS: 
 
5.1. Deverá ser digitada em uma única via, de forma clara e detalhada, sem emendas 
ou rasuras, datada, assinada e rubricada, com endereço da empresa e/ou CNPJ, 
devendo conter o valor POR ITEM, com as respectivas especificações, conforme Anexo 
I do presente Edital. Prazo de validade da proposta 60 dias; Condição de pagamento: 
conforme disponibilidade financeira, após emissão de Nota Fiscal; Prazo de entrega: 
___/___/2021. 
 
5.2. Proposta deverá conter o preço do objeto nos termos constantes deste edital 
conforme Modelo de Carta Proposta - Anexo V, expresso em moeda corrente nacional, 
já inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, 
encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento 
do objeto. 
 
5.3. A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento 
e aceitação de todas as condições da presente licitação, e de que lhe foram fornecidos 
juntamente com o edital todos os elementos e informações necessários para que 
pudesse elaborar sua proposta de preço com total e completo conhecimento do objeto 
da licitação. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE: 

 
6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, e em conformidade com o que dispõe a Lei complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, no envelope 1 – DOCUMENTAÇÃO, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, ficando a mesma subordinada aos seguintes 
procedimentos, obrigatoriamente: 
 
6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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6.1.2. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no item acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato; 
 
6.2. Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este Item, as licitantes 
deverão preencher e apresentar a Declaração constante do Anexo III, deste Edital, 
salientando que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios da LC 
123/2006, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
cabíveis; 
 
6.3. Para fins de beneficiamento das microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação neste certame, aplica no que couber a Lei Municipal n° 
846/2009, de 27/10/2009. 
 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

7.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores á data da sessão pública fixada para recebimento 
das propostas, qualquer licitante poderá impugnar o ato convocatório do Convite. 
 

7.2. Caberá a Comissão decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 
03 (três) dias úteis; 
 
7.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da 
proposta. 
 

8. DO JULGAMENTO: 
 
8.1. O julgamento e classificação das propostas de preços serão realizados 
classificando-se em primeiro lugar, a proposta formulada de acordo com as 
especificações do convite e que consigne o menor preço do valor POR ITEM. 
 
8.2. Ocorrendo empate, será observado o que dispõe o §2º do artigo 3º da Lei 8.666/93 
e, caso permaneça o empate, o mesmo será decidido por sorteio realizado pela CPL, 
na forma estabelecida no parágrafo 2º do art. 45 do mesmo diploma legal. 
 
8.3. Os envelopes com as propostas bem como a ata de julgamento, deverão ser 
assinadas e rubricadas por todos os membros da Comissão e por todos os licitantes 
presentes no ato da abertura das propostas conforme parágrafo 2º do Art. 43 da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
8.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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8.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 

9. DO CONTRATO: 
 
9.1. Como condições para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter 
as mesmas condições de habilitação. 
 
9.2. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será 
aplicado à regra seguinte: Quando o proponente vencedor não apresentar situação 
regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
 
9.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
 
 

10. DOS ANEXOS: 
 
10.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
10.1.1. ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO); 
 
10.1.2. ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO; 
 
10.1.3. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP; 
 
10.1.4. ANEXO IV – TERMO DE RENUNCIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS; 
 
10.1.5. ANEXO V – MODELO CARTA PROPOSTA; e, 
 
10.1.6. ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA). 
 
10.1.7. ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
11.1. A Administração Pública Municipal poderá revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, no 
seu todo ou em parte; 
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11.2. Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de 
licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata; 
 
11.3. As dúvidas surgidas na aplicação do presente convite, bem como os casos 
omissos serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

12. DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES: 
 
12.1. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção realizada pelo setor 
competente desta Prefeitura, podendo ser rejeitado caso desatenda às especificações 
exigidas. 
 
12.2. As licitantes que apresentarem propostas que não atendam às condições desta 
Licitação, que oferecem vantagens nela não previstas ou contenham preços excessivos 
(acima do limite do mercado) ou manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
 
12.3. A presente licitação refere-se à Contratação de empresa especializada para 
elaboração de Inventario Rodoviário nas estradas vicinais e Rodovias Estaduais do 
Município de Juína. 
 
12.4. O objeto desta licitação será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal 
de Infra Estrutura, ou servidor por ela designado. 
 
12.5. Aplica-se ainda ao Adjudicatário por ocasião da realização do objeto as 
disposições contidas na Lei nº 8.079/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
12.6. A Adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, ás suas 
expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções apresentados pelas publicações realizadas; 
 
12.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital. 
 
12.8. A anulação do procedimento induz a do contrato. 
 
12.9. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
12.10. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta e ao ÓRGÃO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
12.11. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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12.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será re-designada para o dia, hora 
e local definido e comunicado as empresa convidadas do ramo pertinente. 
 
12.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente normal no ÓRGÃO. 
 
12.14. Outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura ou pelo telefone (66) 
3566–8302, no horário comercial das 07:00 às 13:00 horas, ou endereço de e-mail 
licitacao@juina.mt.gov.br. 
 
12.15. A Minuta do Contrato Administrativo é uma peça de caráter exemplificativo, 
podendo os mesmo no azo da celebração ser alterados, para fins de se adequar as 
disposições do presente Edital de Carta Convite, bem como da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
12.16. As decisões da Comissão Permanente de Licitação e do Prefeito Municipal serão 
objeto de publicação no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso – TCE-MT, ou, no Diário Oficial da União - DOU, quando o objeto da 
licitação for mantido com repasses financeiros da União Federal. 
 
 
12.17. Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital de Carta 
Convite e seus respectivos ANEXOS, que terá sua cópia publicada e afixada no Quadro 
de Avisos do Poder Executivo do Município de Juína-MT, pelo prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, anteriores a data designada para a sessão de abertura dos Envelopes, sendo 
que o ato convocatório para participar do certame fica estendido a todos os 
interessados do ramo da especialidade, estando a Comissão Permanente de Licitação 
à disposição dos mesmos, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário 
compreendido entre as 07:00 às 13:00 horas, no Departamento de Compras, Materiais 
e Licitações da Administração Pública Municipal, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, 
Bairro Centro, no Municipal de Juína-MT; ou, pelo e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. 
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Juína-MT, 15 de Abril de 2021. 
 
 

DAYANA KARINA ARANTES 
Pregoeira Designada 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Poder Executivo – Juína-MT 

 
 
O presente Edital de Carta Convite de n.º 

007/2021 foi, devidamente, analisado e aprovado 
pela Procuradoria Geral do Município. 

 
 

Juína-MT, ________ de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 

Cristiano Zandoná 

 OAB/MT N° 16829 
Portaria nº 8.394/2020 

Procurador do Município de Juína-MT 
Poder Executivo 

Juína/MT 
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ANEXO I 
Carta Convite n.º 007/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 
 

 

CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SEUS 
COMPLEMENTARES BÁSICOS E EXECUTIVOS. 

 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 476574 Obras 01 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 
SEUS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS 
PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS 
PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIARIA E CALÇADA NO 
TRECHO COMPLEMENTAR DE ACESSO AO IFMT – 
CCAMPUS JUINA. 

 R$     
14.050,00 

 R$      
14.050,00 

 
 

2.1. O Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia deverão conter, no mínimo, 
os seguintes elementos:  
*Mobilização e Desmobilização de Equipamentos;  

http://www.juina.mt.gov.br/
mailto:licitacao@juina.mt.gov.br


 

M U N I C Í P I O  D E  J U Í N A  
 

P O D E R  EXECUTIVO 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
 

 

 

14 
Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01 

CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302 
 

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  

 
 

 

*Canteiro de Obras:  

    instalação e manutenção do canteiro de obras e alojamento. 
* Projeto Geométrico:  

 Plantas 

 Perfil 
*Projeto de Terraplenagem: 

 seções transversais e notas de serviços: 

 serviços preliminares; 

 escavação, carga e transporte; 

 compactação e deposição de materiais excedentes; 
*Projeto de Drenagem e Obras de arte correntes: 

 drenagem superficial; 

 drenagem profunda; 
*Projeto de Pavimentação: 

 camada de revestimento; 

 camada de base, sub base e reforço; 

 regularização do subleito; 
*Projeto de Obra de Arte Especial: 

 fundação; 

 estrutura; 
 

*Projeto de Sinalização: 

 vertical; 

 provisória; 
*Projeto de Remanejamento de Interferências:  

       rede de energia elétrica;  

       rede e adutora de água;  

       rede, interceptores e emissário de esgoto;  

       rede de dado. 
As condições operacionais mínimas deverão ser garantidas. 

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

3.1 Os serviços devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos 
devem ser devidamente assinados pelos profissionais integrantes da equipe, com 
anotação da responsabilidade técnica (ART) no competente Conselho Profissional, 
com área de jurisdição no Estado de Mato Grosso.  

3.2 A contratada deverá, após o recebimento definitivo do projeto, disponibilizar 
assessoria para esclarecimentos e eventuais ajustes nos projetos para viabilizar sua 
execução. 

3.3 A contratada deverá responder aos licitantes, no prazo determinado pela 
contratante, quando um projeto sob sua responsabilidade de elaboração for submetido 
a questionamentos de ordem técnica durante um processo licitatório para a contratação 
de execução.  
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3.4 A contratada deverá garantir a viabilidade técnica dos projetos, fazendo as devidas 
revisões e correções de falhas verificadas nestes, inclusive durante a execução das 
obras, sem acréscimo do valor inicialmente pactuado. 

4. PRAZOS E FISCALIZAÇÃO: 

4.1 O prazo de elaboração do projeto será aquele estabelecido no Cronograma Físico-
Financeiro, após a Ordem de Início dos Serviços e terão o prazo máximo conforme 
estipulado nos Atos Preparatórios. 
4.2 Os projetos deverão ser aprovados pelo setor de Engenharia e relatório do fiscal do 
contrato para posterior pagamento. 

5. PAGAMENTO: 
5.1 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro e em 
conformidade com a planilha orçamentária e aprovado pelo fiscal do contrato. Os 
pagamentos serão efetuados através de crédito em Banco, Agência e Conta corrente, 
indicados pela CONTRATADA, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 
data do atestado dos documentos fiscais, e desde que tenha ocorrido o recebimento 
definitivo dos serviços. 
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ANEXO II 
Carta Convite n.º 007/2021 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE __________________ N.º ____/2021 
que fazem o Município de Juína-MT e ________________________: 

 
 

PREÂMBULO: 
 
MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.359.201/0001-57, com Sede Administrativa 
na Travessa Emmanuel, n.º 233-N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PAULO AUGUSTO 
VERONESE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º10590692 
SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 927.601.121-87, residente e domiciliado na 
Estrada Comunidade Verdan, s/n - Comunidade Verdan, no Município de Juína-MT, 

doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e , 

__________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º ___________, com sede na ____________, n.º ____, Bairro __________, no 
Município de _____-__, neste ato representada por seu Representante Legal, 
_______________, brasileiro/a, _________, ___________, portador/a da Cédula de 
Identidade n.º ________, SSP/____, e inscrito/a no CPF/MF sob o n.º 
______________, residente e domiciliado/a no Município de _______-___, doravante 

denominado simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente Contrato 

Administrativo de Prestação de Serviços de  ________________, com base na Carta 
Convite n.º 007/2021, segundo disposições da legislação vigente, em especial, do art. 
37, § 1.º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
com as modificações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e Lei Federal n.º 
9.648/98, da Lei Federal n.º 10.406/02, que instituiu o Código Civil, da Lei Federal n.º 
8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal n.º 
088, de 07 de agosto de 2017 (Regulamenta o Procedimento a ser adotado e a 
aplicação dos Institutos de Equilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos 
Administrativos e instrumentos congêneres celebrados com o Poder Executivo do 
Município de Juína-MT), demais leis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO, ESPECIFICAÇÕES E DO VALOR 
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1.1. Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a Prestação de Serviços 
CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SEUS COMPLEMENTARES 
BÁSICOS E EXECUTIVOS, referentes a diversas obras que serão executadas no 
Município de Juína - Estado de Mato Grosso, conforme a especificação dos itens, 
quantidades e preços que seguem na tabela abaixo: 
 

ITEM CÓDIGO  QTDE. DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO/R$ 
VALOR 

TOTAL/R$ 

      

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 
 
2.1 A CONTRATADA receberá DO CONTRATANTE para a prestação integral dos 
serviços referidos, o preço total de R$ _________ (________), conforme 
disponibilidade financeira, após emissão de nota fiscal. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA 

FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1. O pagamento será efetuado conforme disponibilidade financeira, após o 
recebimento e aceite dos serviços e atesto da nota fiscal/fatura. 
  

CLÁUSULA QUARTA 

 DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
4.1. O prazo para a vigência do objeto do presente Contrato será até ___/___/2021, 
contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período 
se for de interesse das partes. 
  

CLÁUSULA QUINTA 

 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
  
5.1. Compete ao CONTRATANTE: 
 
5.1.1. efetuar pagamento do preço na forma e condições ajustadas; 
 
5.1.2. fiscalizar a prestação dos serviços através das Secretarias Municipal de 
Infraestrutura e pelo Fiscal do Contrato, designado por Portaria do Prefeito Municipal. 
 
5.2. Compete à CONTRATADA: 
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5.2.1. prestar os serviços de acordo com as especificações nele constantes, no edital 
do certame que a ele deu origem e seu Anexo I, bem como daquelas constantes de sua 
proposta. 
 
5.2.2. reforçar ou substituir os seus recursos de equipamentos ou pessoal, se for 
constatada a sua inadequação para a execução dos serviços. 
 
5.2.3. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e 
qualificação na fase da licitação. 
 
5.2.4. prestar serviços de primeira qualidade, em loco e dentro dos prazos exigidos pela 
contratante, conforme anexo I do presente edital. 
 
5.2.5. iniciar os serviços imediatamente da assinatura do contrato ou de acordo com as 
necessidades da contratante. 
 
5.2.6. fornecer todo material didático, se for o caso e ambiente para a realização do 
treinamento dos servidores indicados pela administração.  
 
5.3. O objeto do contrato deverá ser executado por engenheiro civil ou técnico 
devidamente habilitado. 
 

CLÁUSULA SEXTA 

 DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. Caberá rescisão deste instrumento, independentemente de interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a contratada tenha direito a qualquer 
indenização, seja de que espécie for à hipótese de inobservância de qualquer cláusula 
ou condição deste contrato. Da mesma forma caberá rescisão deste instrumento a 
ocorrência de qualquer um dos motivos do artigo 78, I a XVII, da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e demais alterações. Este contrato fica sujeito às alterações previstas 
na Lei nº 8.883/94, e demais alterações. 
  

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA MULTA 
 
7.1. Fica estipulada à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, a ser 
pago pela parte que se tornar inadimplente ou pelo atraso na prestação dos serviços. 
 
7.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto neste item, não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a 
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
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7.3. Será propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 
elencadas nos precedentes. 
 
7.4. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que 
a CONTRATADA tiver direto ou cobrados judicialmente. 
 

CLÁUSULA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta 
da seguinte dotação do orçamento vigente, suplementada se necessário: 

 
 
1187-05.100.04.122.0018.1501.339039000000 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 
ENGENHARIA E AMBIENTAIS. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 

9.1. Integram o presente Contrato Administrativo, como se nele estivessem transcritas, 
as cláusulas e condições estabelecidas no Edital da Carta Convite n.º 007/2021 que o 
originou, bem como todas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS OMISSÕES E DÚVIDAS CONTRATUAIS 
 
10.1. Nos casos de omissões e dúvidas oriundas do presente Contrato Administrativo, 
prevalecem às disposições editalícias sobre as contratuais - salvo se de forma diversa 
for, expressamente, disposto no Edital da Carta Convite n.º 007/2021 - e as legais sobre 
aquelas, em especial, as constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993, e suas alterações 
posteriores, e demais legislações em vigor, sendo que as normas e cláusulas do Edital, 
do presente Contrato e da legislação em vigor coexistem, completando-se e 
conformando-se, uma a outra, como norma a ser seguida por ambas as partes e serão 
sempre interpretadas em favor do interesse público do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO CONTRATO 
 
11.1. A publicação do extrato do presente Contrato Administrativo no Diário Oficial de 
Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT será providenciada 
até o 5.º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, que é condição 
indispensável para sua eficácia, a teor do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 
8.666/93, correndo as despesas às custas do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO FORO 
 
12.1. As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, 
para dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes do presente Contrato 
Administrativo, que não for possível ser solucionado extrajudicial ou amigavelmente, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver 
mudanças de domicílio de qualquer das partes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
perante terceiros pela CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados à 
execução do presente Contrato; 

 
13.2. A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, 
tributos, exigências ou encargos previstos neste Contrato Administrativo, não transfere 
ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Contrato Administrativo. 

 
13.3. Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de 
revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de 
penalidades. 
 
13.4. As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no 
processo licitatório. 
 
13.5. A Administração Municipal, ora CONTRATANTE, poderá revogar o presente 
Contrato Administrativo com base no interesse público, devendo anulá-lo de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, caso constatado vício de inconstitucionalidade e/ou 
ilegalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. As partes DECLARAM que este Contrato Administrativo de Prestação de Serviços 
de __________________, corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do 
concerto entre elas celebrado, sendo que, por estarem de pleno e comum acordo, foi 
mandado elaborar e digitar o presente Instrumento Contratual, assinando-o em 03 (três) 
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas instrumentárias, revestindo o presente Contrato Administrativo com 
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eficácia título executivo extrajudicial nos termos da Lei Civil e Processo Civil, bem como 
da legislação civil vigente. 
 
 

Juína-MT, ___ de _________ de 2021. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT 
CNPJ/MF N.º __________ 

CONTRATANTE 
_______________________ 

Prefeito Municipal 

NOME/RAZÃO SOCIAL 
CNPJ/CPF/MF N.º __________ 

CONTRATADA 
___________________________ 

Representante Legal 
CPF/MF N.º __________ 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

______________________________; 
CPF/MF N.º __________________; 

______________________________; 
CPF/MF N.º __________________; 
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ANEXO III 
Carta Convite n.º 007/2021 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
COMO ME E EPP 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação; 
Poder Executivo Municipal; 
Município de Juína – Mato Grosso; 
Carta Convite n.º 007/2021: 
 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP 
 

A Signatária ___________________, CNPJ/MF _____________________, neste ato 
representada pelo Sr. ______________, RG n.º _______________ e do CPF/MF n.º 
___________________, residente e domiciliado no Município de ________________, 
Estado de ________, em atenção à exigência contida no Edital da Carta Convite n.º 
007/2021, DECLARA por seu representante legal infra-assinado, para os devidos fins 
e sob as penalidades da Lei, que a empresa mencionada acima está enquadrada como 
______________________ (MICRO EMPRESA-ME/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE-EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3.º, da Lei Complementar 
Federal n.º 123/2006, e suas alterações posteriores, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao 49, da referida Lei Complementar 
Federal. 
Outrossim, DECLARO, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4.º, do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 
Local e data 

 
Nome e assinatura da Licitante 

Representante Legal 
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ANEXO IV 
Carta Convite n.º 007/2021 

 
 

MODELO DE TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO E 
DO PRAZO RECURSAL 

 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação; 
Poder Executivo Municipal; 
Município de Juína – Mato Grosso; 
Carta Convite n.º 007/2021: 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO E DO PRAZO 
RECURSAL 

 
 
A Signatária ___________________, CNPJ/MF _____________________, neste ato 
representada pelo Sr. ______________, RG n.º _______________ e do CPF/MF n.º 
___________________, residente e domiciliado no Município de ________________, 
Estado de ________, pelo presente Termo De Desistência Do Direito E Do Prazo 

Recursal, RENUNCIA ao direito de interposição de recursos contra a fase de 

habilitação E/OU julgamento das propostas de preços, da Carta Convite n.º 007/2021, 
realizada pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, ficando desde já autorizado 
a consignação em Ata do constante no presente Termo. 
 

 
Local e data 

 
 

Nome e assinatura da Licitante 
Representante Legal 
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ANEXO V 
Carta Convite n.º 007/2021 

 

MODELO SUGERIDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação; 
Poder Executivo Municipal; 
Município de Juína – Mato Grosso; 
Carta Convite n.º 007/2021: 

 
Proposta que faz a empresa, ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
_________________________, inscrição estadual n.º ___________________, estabelecida no endereço 
(rua, n°, Bairro, cidade, Estado, CEP), para efeito da Carta Convite n.º 007/2021. 
Para tanto, oferecemos os preços para os respectivos itens a seguir indicados, observadas as 
especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do Edital de Licitação: 
 

Item Codigo Qtde. Descrição Valor Unitário Valor Total 

      

      

 

 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
do presente Certame, observado o disposto no caput do art. 110, e, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
Forneceremos os serviços, conforme as exigências do ANEXOS I, do Edital da Licitação, bem como da 
Minuta do Contrato Administrativo e as demais condições editalícias da Carta Convite n.º 007/2021. 
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos 
relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos 
sociais. 
Os dados da nossa empresa são: 
a) Fone/Fax: __________________________ E-mail: ______________________ 
b) Banco ___________ Agência n.º:__________ Conta n.º:____________________ 
De acordo com a legislação em vigor, EU, ___________________________, CPF/MF n.º 
_________________________, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações 
constantes desta proposta de preços. 

_______________, ____ de ___________ de 2021. 
_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
Representante Legal/Preposto 
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ANEXO VI 
Carta Convite n.º 007/2021 

 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
VISTORIA AO LOCAL 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

ATESTO, para fins de habilitação no Certame da Carta Convite n.º 007/2021, 

realizado pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, que o Sr(a) 
_______________, portador da RG nº ____________ do CPF Nº ______________, 
responsável pela empresa, __________, CNPJ/MF n.º ______________, compareceu 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para realização da visita técnica, e 
inspecionou os locais da prestação dos serviços, conhecendo as suas condições e 
características, não se aceitando, a esse respeito, quaisquer alegações posteriores, 
inclusive prejuízo, ou ainda, reivindicar benefícios sob a invocação de insuficiência de 
informações sobre o local de seu interesse. 
 
Sem mais para o momento, firmo o presente atestado para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos. 
 
 

Juína-MT, ____ de ________ de 2021. 
 
 
 
 

Nome e assinatura 
Técnico ou Servidor Designado 

Poder Executivo 
Município de Juína-MT 
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ANEXO VII 
Carta Convite n.º 007/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATORIAS 
 

 
A Signatária ___________________, CNPJ/MF _____________________, neste ato 
representada pelo Sr. ______________, RG n.º _______________ e do CPF/MF n.º 
___________________, residente e domiciliado na cidade de ________________, 
Estado de ________, DECLARA para efeitos do CONVITE n.º 007/2021, que para fins 
do inciso XXXIII, do art. 7.º, da Constituição Federal de 1998, do disposto no inciso V, 
do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, 
regulamentada pelo Decreto Federal n.º 4.358/2002, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis anos). 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
Observação: se a Licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
 
DECLARA que não está impedida de licitar com quaisquer órgãos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, nem com entidades vinculadas aos mesmos, e de que, desde 
a data de emissão de qualquer um dos documentos apresentados, não tenham ocorrido 
nenhum fato que possa tê-los invalidados; 
 
DECLARA que nenhum dos dirigentes, gerentes, acionistas, responsáveis técnicos, 
funcionários ou subcontratados, são servidores públicos do Município de Juina, ou de 
empresa pública contratada pela PREFEITURA, sob qualquer regime de execução; 
 
DECLARA que tem pleno conhecimento das condições e normas técnicas do objeto 
licitado, bem como, aceitam todas as condições do edital e seus anexos. A não 
apresentação desta declaração será entendida pela comissão de julgamento como 
concordância com o teor do edital. 
 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 

Local e data 
 
 

Nome e assinatura da Licitante 
Representante Legal/Preposto 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, 

DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL/PREPOSTO, DENTRO DO ENVELOPE 01 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA LICITANTE. 
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