
 

 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

CARTA CONVITE Nº. 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 203/2021 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EM CONTRATOS E 
SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
NOVA MONTE VERDE/MT. 
 

 
 
Adquirimos, através do acesso à página http://www.novamonteverde.mt.gov.br  
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local:__________________ , ____, de __________________ de 2021. 
 
_____________________________________ 
Assinatura 
 
Senhor Licitante, 
Visando a comunicação futura entre o Município de Nova Monte Verde-MT e essa 
empresa, solicito o preenchimento do recibo de entrega do edital e posterior 
remessa ao Departamento de Licitações e Contratos por meio do Fax (066) 3597-
2800 ou e-mail: licitação@novamonteverde.mt.gov.br 
 
A não remessa do recibo de entrega de edital exime o Município de Nova Monte 
Verde-MT da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
Nova Monte Verde-MT, 21/01/2021. 
 

 
 

LUCIANO ROGERIO CORDEIRO 
Presidente da CPL 
Decreto 021/2021 

Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

http://www.novamonteverde.mt.gov.br/


 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
MODALIDADE: CONVITE 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Convite nº. 01/2021 
 
 

1. PREÂMBULO 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, situada a Avenida Mato Grosso, nº. 
51, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitações, 
instituída pelo decreto 21/2021/PMNMV/GAB de 07 de JANEIRO de 2021, 
CONVIDA esta conceituada empresa a participar do presente certame licitatório, na 
modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será 
processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93, Decreto Federal Nº 
9.412/2018 e demais dispositivos legais vigentes.  

  

1.2. Para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”, fica determinado o dia 04 de Fevereiro de 2021, até às 
08:00 (oito) horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima mencionando. 

 

1.3. O Início da abertura dos envelopes ocorrerá às 08:30 (oito e trinta) horas, na 
sala da Comissão Permanente de Licitações, no mesmo endereço e no mesmo dia 
mencionados no Item 1.2. 

 
1.4. A licitante que entregar seus envelopes após o horário designado, estará 
automaticamente inabilitada a participar da presente licitação. 
 

 2. OBJETO 

2.1. O Objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
CONTÁBIL EM CONTRATOS E SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020, 
REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, conforme ANEXO I 
do presente Edital. 
 
3 – DA FONTE DE RECURSOS 
3.1 – Todas as despesas decorrentes do processo licitatório Carta Convite nº. 
01/2021 correrão por conta de recursos consignados no Orçamento para o ano de 
2021, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 

 

ADMINISTRAÇÃO 



 

 

03 – Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 

001 – Gabinete do Secretário de Planejamento e Administração  

04 – Administração  

122 – Administração Geral 

0004 – Gestão Eficiente dos Processos Administrativos 

2 006 – Manutenção e Enc. Secret. De   Planejamento e Administração 

58 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Além das empresas convidadas pela Administração, poderão entregar 
envelopes para participar da presente licitação, as pessoas jurídicas do ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, que manifestarem interesse com a antecedência 
de até 24 horas antes do prazo previsto para a entrega das propostas.  

4. 2.  Obedecendo as instruções da Lei Federal nº. 13.979/2020 e do Decreto 
Municipal nº. 25/2021, não Haverá Credenciamento de Representantes Nesse 
Período de Enfrentamento A Pandemia.  
4. 3. Antes do horário previsto ao início da sessão, cada empresa licitante 
interessada deverá encaminhar ao setor de licitação os envelopes de habilitação e 
propostas, para que assim sejam abertos e julgados pela comissão permanente de 
licitação. 
4. 4. Impreterivelmente na data, hora e local referidos no Preâmbulo, sub item 1.2 
do presente Edital, as empresas licitantes interessadas em participar do certame, 
poderão entregar seus envelopes para participação da referida licitação em questão, 
devendo entregar seus envelopes de documentação de habilitação e proposta de 
preço, à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão rubricados no início da 
sessão. 
4. 5.  A empresa interessada deverá seguir todas as normas deste edital para 
participar do certame. 
4.6. Os envelopes de documentação e proposta poderão ser enviados á Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Nova Monte Verde por outros meios, a 
critério do licitante, sendo sua a responsabilidade pela garantia da inviolabilidade 
dos mesmos até que cheguem à responsabilidade da Comissão, os quais em caso 
de serem violados serão de plano repudiados, culminado no indeferimento da 
participação da empresa no certame. 
4.7. Os documentos de habilitação e a proposta de preços exigidos no presente 
Edital deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, endereçados à 
Presidência da Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente, o 
procedimento licitatório ao qual se dirigem e a denominação da empresa 
proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteúdos (ENVELOPE 01- 
DOCUMENTAÇÃO E ENVELOPE 02- PROPOSTA). 
4.8. Todos os documentos e propostas contidos nos envelopes 01 e 02 não deverão 
conter rasuras ou entrelinhas. 



 

 

4.9. Os documentos exigidos deverão ser apresentados, em sua forma original ou 
por qualquer processo de cópias indeléveis e legíveis, devidamente autenticadas ou 
ainda através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação. 
4.10. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 
parte, quaisquer das disposições deste Edital. 
4.11. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou 
substituições das propostas ou de quaisquer documentos. 
 
4.12. Não serão aceitas documentações enviadas por e-mail; devendo todas as 
licitantes interessadas em participar do certame encaminhar documentação e 
propostas em envelopes lacrados. 
 

4.13 - Não poderão participar desta licitação: 
4.13.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
4.13.2. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou 
punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Nova 
Monte Verde. 
4.13.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1 - Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão 
ser indevassáveis, fechados e entregues ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, conforme endereço, dia e horário especificados. 
5.1.2 - Os envelopes deverão indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 
 

AO 
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT. 
CARTA CONVITE Nº. 01/2021 
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PROPONENTE:.............................................................. 
CNPJ:.............................................................. 
ENDEREÇO:.............................................................. 

 

 
 
 

 

 

AO 
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT. 
CARTA CONVITE N.º 01/2021 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:........................................................... 
CNPJ:.............................................................. 
ENDEREÇO:.............................................................. 

 
 
 
 

 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01 



 

 

6.1 – As empresas participantes da Licitação deverão apresentar no envelope 
“Documentos de Habilitação” os seguintes documentos: 

a) - Cópia da Cédula de Identidade e do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos 
proprietários ou responsáveis da empresa Licitante. 
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativas, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão 
competente; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir 
 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
g) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser 
retirada no site www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm ; 
 
h) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 
expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do 
respectivo domicílio tributário; 
 
i) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 
 
j) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser 
retirada no site www.caixa.gov.br; 
 
k) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 
 
l) Licença para o funcionamento do estabelecimento expedida pelo Estado ou 
Município da sede do mesmo. 
 
m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a qual pode ser consultada 
gratuitamente através do link http://www.tst.jus.br/certidao e é válida por 180 dias, 
contados da data de sua emissão. 
 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

n) Declaração de que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo à sua 
participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o 
Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura 
vierem a ocorrer após o encerramento da licitação (modelo anexo III); 
 
o) – As Licitantes deverão apresentar ainda, juntamente com a documentação 
descrita acima as seguintes declarações: 
Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da 
República, inciso V, artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 (conforme modelo anexo V); 
 Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão (conforme modelo anexo V); 
Declaração de Termo de Compromisso (conforme modelo anexo IV); 
 
p) – Qualificação Técnica:  
Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado (Modelo Anexo VI). 
Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Contabilidade; 
Comprovação de aptidão do responsável técnico da empresa participante para 

desempenho do objeto da presente licitação: 

a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissionais disponíveis para o 

cumprimento dos trabalhos em 90(noventa) dias; 

 
 6.2 - As autenticações requeridas poderão também ser feitas por membros da 
Comissão Permanente de Licitações, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93 
devendo, para tal, as cópias se fazerem acompanhar dos documentos originais, os 
quais serão devolvidos ao representante legal presente após as autenticações 
requeridas.  
6.3 – A falta de quaisquer dos documentos acima enumerados acarretará o 
impedimento do interessado em participar da licitação. 

6.4 – O prazo de validade dos documentos mencionados no sub - item 6.1 deverão 
estar expressamente válidos na data de abertura da licitação. 

 

7. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº. 02 

7.1. O envelope de proposta deverá conter: 

7.1.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma 
via, com suas páginas rubricadas e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 



 

 

omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito 
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo I 
(Descrição dos Itens) e Anexo II (Proposta Comercial), deste edital, e deverão 
constar: 
7.1.1.1. Razão social, endereço completo e CNPJ/MF;  

7.1.1.2. número do convite; 

7.1.1.3. descrição do objeto da licitação; 

7.1.1.4. preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes; 

7.1.1.5. condições de pagamento; 

7.1.1.6. prazo da execução; 

7.1.1.7. validade da proposta, no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data de 
abertura do envelope proposta; 

7.1.1.8. local, data, assinatura e identificação do signatário (licitante); 

 

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

8.1 – O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento 
estabelecido no art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
8.2 – No dia, local e hora designado no preâmbulo, na presença dos licitantes ou 
seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que quiserem 
assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, iniciará os trabalhos, 
examinando os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, os quais serão 
rubricados pelos presentes, procedendo à abertura do envelope 
“DOCUMENTAÇÃO” e em seguida o da “PROPOSTA”. 
8.3 – Após a entrega dos envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA, 
pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou 
esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 
8.4 – Abertura dos Envelopes – Documentação: 
8.5 – Critério para fins de julgamento da documentação: 
8.6 – Será inabilitada da presente licitação a Proponente que deixar de atender o 
solicitado para habilitação preliminar. 
8.7 – Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração Municipal poderá 
fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação, 
escoimadas da causa que ensejou a inabilitação. 
8.8 – À proponente inabilitada nesta fase, será devolvido o envelope “Proposta”, 
ficando impedida de participar na 2ª fase – Proposta. 
8.9 – Abertura dos Envelopes “Proposta” 
8.10 – Os envelopes Propostas das licitantes habilitadas serão abertos, a seguir, no 
mesmo local, pela Comissão Julgadora, desde que haja renúncia expressa de todos 
os licitantes de interposição de recursos de que trata o art. 109, I, “a” da Lei Federal 
8.666/93. Em não ocorrendo, a abertura será comunicada às licitantes que deixaram 
de comparecer na sessão de abertura e julgamento, após julgado o recurso 
interposto ou decorrido o prazo de interposição. 



 

 

8.11 – Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão 
Julgadora divulgará o resultado da presente licitação, publicando no quadro geral de 
avisos nesta Prefeitura. 
8.12 – Critério para fins de julgamento da Proposta: 
8.13 – Desclassificação: 
8.13.1 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 
b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 
b.1) Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do preço 

praticado em mercado. 
 8.13.2 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para reapresentação de outra, 
escoimada da causa que ensejou a desclassificação. 
8.14. Classificação: 
8.14.1 – Após o exame das Propostas, a Comissão fará a classificação, levando-se 
em conta, exclusivamente o menor preço por item. 
8.14.2 – A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e 
aceitáveis. 
8.15 – Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, fica adotado 
obrigatoriamente como critério de desempate, o sorteio, na presença dos licitantes 
interessados no ato da reunião. 
8.16 – Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que 
contenha vantagem não prevista neste ato convocatório. 
8.17 – Da Adjudicação e Homologação: 
8.18 – A Comissão Julgadora fará a adjudicação às empresas classificadas pelo 
menor preço por item. 
8.19 – Proclamado o objeto às empresas vencedoras, a comissão, depois de 
decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo, submeterá os 
autos à autoridade competente para deliberação quanto à homologação da 
adjudicação. 

8.20 – Caberá à autoridade que determinou a abertura do processo licitatório à 
decisão de homologar no prazo legal, a contar da lavratura da ata respectiva, a 
adjudicação realizada pela Comissão. 
8.21 – De todos os atos decorrentes deste certame, deverá constar obrigatoriamente 
em Ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos interessados. 

  

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 – Os pagamentos serão efetuados em parcelas, conforme a execução dos 
serviços e apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada pela 
Secretaria responsável. 

 

10 – DO PRAZO 

10.1 – O prazo para execução do objeto licitado será de até 90 dias após a 
homologação do contrato e sua respectiva assinatura. 



 

 

 

11 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE 

11.1 – O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o 
documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir do 
comunicado expedido pela Administração. 

11.2 – Nos termos do parágrafo 2º do art. 64 da Lei 8.666/93 poderá a 
Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o 
documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar 
a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação 
citada. 

 

12 – DAS SANÇÕES 

12.1 – Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o 
documento equivalente, dentre o prazo estabelecido, será aplicada multa 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, não aplicando-se a 
mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada. 

12.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada 
fica sujeita às seguintes penalidades: 

12.2.1 Pelo atraso injustificado na execução dos serviços licitados: 

12.2.1.2 Até 30 (trinta) dias, multa de 0,1 % (um décimo por cento) sobre o valor da 
obrigação, por dia de atraso; 

12.2.1.3 Superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o 
valor da obrigação, por dia de atraso; 

12.2.2 Pela inexecução do ajuste, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto não 
executado. 

 

13 – RECURSOS  

13.1 – Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais 
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitações - CPL do 
Município de Nova Monte Verde-MT, e dirigidos ao Senhor Prefeito. 

 

14 – AS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - Além das disposições deste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação 
vigente. 



 

 

Compõem o presente edital: 
a) Anexo I – Descrição dos serviços licitados; 
b) Anexo II – Modelo Carta Proposta; 
c) Anexo III – Modelo da Declaração; 
d) Anexo IV – Termo de Compromisso; 
e) Anexo V – Modelo Declaração; 
f) Anexo VI – Modelo Atestado de Capacidade Técnica; 
g) Anexo VII – Minuta do Contrato; 

14.3 –O Município de Nova Monte Verde-MT reserva-se o direito de revogar a 
licitação, a bem do interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, sempre em 
decisões fundamentadas, sem que para tais motivos tenham os licitantes direito de 
qualquer indenização, compensação ou vantagem.  
14.4 – Qualquer informação tida como necessária pelos interessados será prestada 
pelo Setor de Licitação deste Município, em dia e horário de expediente, produzindo 
seus efeitos legais somente se solicitadas por escrito, devidamente protocolada no 
setor competente desta Municipalidade. 
14.5 – A apresentação da proposta por parte do licitante importa como plena 
aceitação de todas as cláusulas deste edital, bem como ao perfeito conhecimento da 
legislação pertinente. 
14.6 – O não comparecimento do licitante ou seu representante legal à sessão 
pública de abertura dos envelopes, implicará na concordância das decisões tomadas 
pela Comissão Julgadora. 
14.7 – Os casos omissos neste edital serão dirimidos pela Comissão Julgadora; e, 
em último caso, pelo Município através de seu departamento jurídico. 

 
 
 

Nova Monte Verde-MT, 21 de Janeiro de 2021. 
 
 
 

LUCIANO ROGÉRIO CORDEIRO 
Presidente da CPL 
Decreto 21/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

ANEXO I 
 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
 
 

OBJETO: 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EM CONTRATOS E SERVIÇOS NO 
EXERCÍCIO DE 2019 E 2020, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE 
VERDE/MT, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR GLOBAL DE 
REFENRÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA 
CONTÁBIL EM CONTRATOS 
E SERVIÇOS NO EXERCÍCIO 
DE 2019 E 2020, 
REALIZADOS NO MUNICÍPIO 
DE NOVA MONTE VERDE/MT, 

01 UND R$ 82.397,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

 (MODELO DA CARTA PROPOSTA) 
Papel Timbrado da Empresa 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 
AO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
REF. CARTA CONVITE Nº. 01/2021 
 
Sr. Presidente, 
 
     Encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta referente 
à Licitação em epígrafe, objetivando a execução de serviços licitados conforme 
Anexo I. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EM CONTRATOS E SERVIÇOS NO 
EXERCÍCIO DE 2019 E 2020, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE 
VERDE/MT. 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR GLOBAL  

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA 
CONTÁBIL EM CONTRATOS 
E SERVIÇOS NO EXERCÍCIO 
DE 2019 E 2020, REALIZADOS 
NO MUNICÍPIO DE NOVA 
MONTE VERDE/MT, 

01 UND R$  

 
Nossa proposta tem preço total de R$.....................................(extenso). 
Condições de Pagamento: Conforme execução. 
Prazo de Execução: ________________________(Máximo 90 dias) 
Validade da Proposta:_______________________(Mínimo 60 dias) 
                                    
                     ________________________________ 

Local e Data 



 

 

(Assinatura e Identificação do Licitante) 
C/ CARIMBO – CNPJ 

 
 

ANEXO – III 
 

(MODELO DA DECLARAÇÃO) 
Papel Timbrado da Empresa 

 
 
 

Local e data..................., de ...................de 2021. 
 
 
 
AO  
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Att. - Comissão Permanente de Licitações. 
Ref. – Carta Convite nº. 01/2021. 

 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 
 
 
                A EMPRESA ____________, inscrita no CNPJ/MF Nº. __________, 
situada na ______________ nº., neste ato representada pelo Sr. ___________, 
portador do CPF nº. ________, vem através da presente DECLARAR que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 
suspensa nem inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer esfera e, 
que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que venha a alterar 
essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 
 
 
 

Por ser verdade, assina o presente. 
 
 

(Assinatura e Identificação do Licitante c/ carimbo de CNPJ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
EXMO. Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. 
 
 
 
Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os 
serviços ao Município de Nova Monte Verde/MT de que trata o Edital de 
Carta Convite nº. 01/2021, pelos preços constantes da nossa 
PROPOSTA DE PREÇO ENVELOPE “2”,  e de acordo com o Quadros de 
Quantitativos especif icados no Anexo I  deste Edital,  obedecendo o 
projeto de execução. 
 
 
 

Declaramos, ainda que: 
 
 
✓ Tomamos conhecimento de todas as informações do objeto da licitação 

modalidade Carta Convite nº. 01/2021; 
 

✓ Assumimos inteira responsabilidade pela execução, nos prazos propostos e que 
nos sujeitamos às condições estabelecidas no Edital; 
 

✓ Iniciaremos a execução dos serviços imediatamente, a partir do recebimento a 
Ordem de Serviço; 
 

✓ Concordamos em firmar o contrato para execução dos serviços relacionados na 
presente proposta, pelos respectivos preços, se para isso formos notificados pelo 
Município de Nova Monte Verde-MT. 
 

 
 
 

Data 
(Assinatura e Identif icação do Lici tante) 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

ANEXO – V 
 

Modelo da Declaração  
(Papel timbrado da empresa) 

 
 

 
AO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref : Edital de Licitação na Modalidade Carta Convite nº. 01/2021 
 
 
A empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº. -------------------
-----, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -------------------
----, CEP-------------- Município -------------------------, através de seu Administrador 
Legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de CARTA CONVITE 
Nº. 01/2020, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
     - Não possuímos no quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e 
inciso V, art.27, da Lei 8.666/1993, com redação determinada pela Lei nº 
9.854/1999. 
 
 
   - Não possuímos no quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, 
do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90), 
Cuiabá/MT, ____/____/____ 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXO VI 
 
 
 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

A Empresa_______atesta para os devidos fins que a______, com sede
 _______________na___________, forneceu/fornece os produtos abaixo 
relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone. 
 

 

Relação dos serviços prestados: 

 

 

(Especificar os serviços) 

 

 

 

 

Local e Data 

 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO Nº. ___/2021 - DEPTO/ADM/COMPRAS/LICITAÇÃO 

 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Mato Grosso, nº. 51, 
Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o nº. 37.465.556/0001-63, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. EDEMILSON MARINO 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do C.I. RG n.º 1467013-5 SESP/MT e 
CPF n.º330.412.338-51, residente e domiciliado á Rua José Joaquim Vieira Nº 101 
nesta cidade de Nova Monte Verde-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, 
e a Empresa _________, estabelecida ao endereço __________, Nº ____, Bairro 
_________, Município de __________, Estado de ___________, CEP: 
____________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. ____________, neste ato 
representada pelo Sr: _________, maior e capaz, Inscrito no CPF: _______ 
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato 
nos termos da Lei nº. 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1. O objeto do presente contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
CONTÁBIL EM CONTRATOS E SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020, 
REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, conforme descrita 
abaixo: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EM CONTRATOS E SERVIÇOS NO 
EXERCÍCIO DE 2019 E 2020, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE 
VERDE/MT. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
3.1 – O valor total bruto, objeto deste contrato é de R$ _____________________ 
(Valor por Extenso em reais). 
3.2 – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em parcela única após a 
entrega do produto e emissão da nota fiscal atestada pelo setor competente, através 
de depósito em Conta, Agencia, Banco, indicada pela contratada no setor de 

Item Descrição do Serviço a ser prestado Qtd 
 

Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

     



 

 

Finanças, sendo de responsabilidade do fornecedor a emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica de acordo com o disposto no artigo 198-A-5-2, Inciso I do RICMS 
(Regulamento do ICMS), quando for o caso. 
3.3. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens, 
de acordo com o especificado no contrato; 
3.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas. 
3.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
3.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. 
3.7 - Todos os impostos, taxas e contribuições que incidam sobre o presente 
contrato serão de responsabilidade da parte contribuinte assim definida na 
legislação específica. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO REGIME DE ENTREGA 
4.1 O prazo de entrega dos serviços contratados será de 90 (noventa) dias após o 
recebimento da Ordem de Entrega por parte da CONTRATANTE. 
Parágrafo Primeiro – Se ocorrerem atrasos na entrega dos Serviços, a 
CONTRATADA deverá apresentar por escrito os motivos determinantes do atraso, 
cabendo ao Município julgar a necessidade da prorrogação do prazo de entrega, o 
que uma vez admitido, deverá ser objeto de termo aditivo a este instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA 
5.1 O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a partir da data de 
assinatura, podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
aditado caso necessário, nos termos da legislação pertinente a licitações e contratos 
públicos. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das dotações 
orçamentárias que seguem: 
 
ADMINISTRAÇÃO 

03 – Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 

001 – Gabinete do Secretário de Planejamento e Administração  

04 – Administração  

122 – Administração Geral 

0004 – Gestão Eficiente dos Processos Administrativos 

2 006 – Manutenção e Enc. Secret. De   Planejamento e Administração 

58 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  



 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS OFERECIDAS 

7.1 A contratada oferece como garantia para assegurar a plena execução do referido 
contrato, a perca da remuneração se deixar de executar os serviços de ampliação 
da distribuição de água tratada de acordo com as exigências ora contratadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS 
8.1 Fica atribuída a CONTRATADA em caso do não cumprimento das obrigações 
assumidas e ainda em caso de desrespeito aos preceitos legais do presente 
instrumento as seguintes penalidades: 
a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, caso seu objeto não seja 
realizado, ou deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido por Leis e 
Regulamentos, as obrigações assumidas. 
b) Suspensão de direito de celebrar contrato com o Governo deste Município e seus 
órgãos centralizados pelo prazo de 02 (dois) anos. 
c) Transcorridos o prazo estabelecido para a entrega do objeto, poderá o Município 
cancelar o pedido, sem prejuízo de cobrança da multa devida e demais cominações 
previstas na Lei 8.666/93, podendo a multa ser compensada com quaisquer 
pagamentos que sejam devidos ao licitante pelo Município. 
 
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 
9.1 Pelo regime Jurídico dos Contratos Administrativos, instituído no Art. 58, Inciso II, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e seus complementos ficam conferidos à 
CONTRATANTE prerrogativas para a rescisão unilateral do presente instrumento, 
independente de Notificação ou Interpelação Judicial, pelos seguintes motivos: 
a)-  no  caso de dolo, simulação  ou  fraude  na  entrega; 
b)- inobservância  das  normas,  leis  e  diretrizes  que  regem  a presente  
contratação; 
c)- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos ou 
prazos; 
d)- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos 
ou prazos; 
e)- a lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da entrega do dos produtos nos  prazos  estipulados; 
f)- a ocorrência de caso  fortuito ou de força  maior, regularmente  comprovada,  que  
impeça  a entrega dos produtos objeto do presente  contrato; 
g)- por iniciativa das partes, mediante notificação por escrito, com prazo nunca 
inferior a 30 (trinta) dias,  desde que  todos  os  compromissos  assumidos  estejam  
cumpridos  até  tal  data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
10.1 Não haverá reajustamento no valor pactuado no presente contrato, salvo por 
motivos relevantes justificados e aceitos pela administração municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PROCESSO  
11.1 O presente contrato é oriundo do Processo Licitatório Modalidade CARTA 
CONVITE nº. 01/2021, do Município. 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 
DO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
12.1 – Para a execução do presente Contrato e especialmente aos casos omissos, 
aplicam-se os dispostos na Lei n° 8.666/93 e alterações seguintes, e ainda, os 
princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
13.1 Caso se faça necessárias, as mesmas serão objeto de estudos pelas partes, e 
só efetivadas de mútuo acordo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços contratados, rigorosamente 
de acordo com as disposições previstas neste contrato, obedecendo integralmente 
às normas técnicas vigentes ou fornecidas pelo município, e ainda: 
a) – Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas. 
b) – Responsabilizar-se pela qualidade do serviço adquirido pela CONTRATANTE. 
c) – Adequar o serviço caso esteja em desacordo com o solicitado; 
d) – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato; 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela 
Delegacia Regional do Trabalho DTF, sob pena de suspensão do pagamento a que 
tem direito. 
f) – Dar garantia dos serviços a serem executados para o Município de Nova Monte 
Verde/MT, pelo prazo determinado em lei. 
g) Comunicar formalmente o Executivo Municipal, caso ocorra algum fato que leve a 
suspensão da execução do serviço contratado, no prazo mínimo de 10 (dez) dias da 
efetiva suspensão que a lei eventualmente lhe assegura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
15.1. Convocar a licitante vencedora para a assinatura dos contratos que poderão 
advir do presente processo licitatório; 
15.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
15.3. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento 
pelas licitantes; 
15.4. Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Contrato; 
15.5. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada durante o recebimento do objeto; 
15.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do contrato, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
15.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 
16.1 A fiscalização dos serviços de ampliação da distribuição de água tratada, ficará 
a cargo do Município através da Secretaria de Administração e Planejamento, à qual 
compete à aceitação ou não dos serviços fornecidos pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no Art. 
77, da Lei Federal 8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os 
prejuízos que a rescisão por sua culpa acarretar, além do pagamento da multa 
contratual estabelecida neste termo.  
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA declara não ter nenhum impedimento legal 
para exercer suas atividades comerciais, se responsabilizando integralmente por 
esta informação.  
Parágrafo Segundo – Este contrato obedecerá às determinações da Lei 8.666/93, 
atualizada pela Lei 8883/94 e demais disposições aplicáveis quando couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO  
18.1 Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias 
oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de Nova Monte Verde/MT, por 
mais privilegiado que outro possa ser. 
E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente 
instrumento por si e seus sucessores, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
rubricadas para todos os fins de direito na presença de 02 (duas) testemunhas.                                                       
 
             

Nova Monte Verde-MT, _____ de_____ de 2021. 
 

 

MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
EDEMILSON MARINO DOS SANTOS 

PREFEITO 
 
 

 
 

RAZÃO SOCIAL LICITANTE 
CNPJ: 

CONTRATADA 
 

 
 
Fiscal de Contrato: 

 
 
 
 

 
 
         
 

 


