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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 
 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 
 
EDITAL Nº 001/2018 
 
 
 
 
 
EDITAL DE ABERTURA 
 
 
01. PREÂMBULO  
A Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso com sede à Rua Amazonas, 512, 
Centro, Cep: 78.370-000, Nova Olímpia-MT, por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria Nº 001/2018 de 09 de fevereiro de 2018, torna público para 
conhecimento dos interessados que, baseada no art. 25, Inciso II, Lei Federal n° 10.520, de 
17/07/2002, Lei Estadual n° 12.337, de 10/07/2002, Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 
demais legislação complementar, vigente e pertinente a matéria, realizará licitação na 
modalidade de Inexigibilidade Nº 001/2018, Processo Licitatório Nº 004/2018, para o 
credenciamento e contratação de Empresa de Associação de União e Integração das Câmaras 
Municipais do Estado de Mato Grosso, dando suporte quanto à assessoria legislativa, contábil, 
jurídica e outros procedimentos. 
 
Data: 27/03/2018 
 
Local: Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, situado na Rua Amazonas, 512, Centro, 
Cep 78.370-000, Nova Olímpia - MT. 
 
Horário: às 10:00 horas  
 
02. DO OBJETO 
2.1. Credenciamento e contratação de Empresa de Associação de União e Integração das 
Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, dando suporte quanto à assessoria legislativa, 
contábil, jurídica e outros procedimentos. 
2.2. Os serviços a serem realizados estão descritos no Termo de Referência que se encontra em 
anexo ao edital. 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
CNPJ: 24.733.537/0001-29 

 
 
 
 
 
 

Rua Amazonas, 512, Centro, Nova Olímpia–MT, CEP: 78.370-000 - Fone: (65) 3332 1115 
www.camaranovaolimpia.mt.gov.br  -  camara@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

ouvidoria@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

 
03. DO AMPARO LEGAL 
3.1.O presente processo licitatório será regido pelo que dispõe a Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, baseada no art. 25, Inciso II, pelas normas contidas neste Edital. 
3.2. Subsidiariamente, o presente procedimento atenderá o que dispõe a Lei Federal 8.742/93 
regulamentada pela Lei Municipal n. 2.045/2011. 
 
04. DO PREÇO DO SERVIÇO 
4.1. Valor global estimado para a realização dos serviços é de R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais) a serem pagos mensalmente em 09 (nove) parcelas de R$500,00 (quinhentos 
reais). 
 
05. DO PERÍODO E HORÁRIO PARA O CREDENCIAMENTO 
5.1. De 15 de março de 2018 das 7:00 as 12 (doze) horas até o dia 26 de março de 2018, devendo 
os interessados neste período, apresentar os documentos solicitados neste Edital (Item 9) e a 
proposta de credenciamento. 
5.2. O horário de atendimento aos interessados será das 07 (sete) horas às 12 (doze) horas, no 
Departamento de Licitação da Câmara Municipal. 
5.3. O interessado que dentro do período, tiver seus documentos rejeitados somente terá seu 
pedido reavaliado com a apresentação de novo requerimento e novos documentos já livres dos 
vícios anteriormente identificados e que foram impeditivos do credenciamento anteriormente 
pretendido. 
5.4. Caso vença algum documento antes da apresentação nos termos do item anterior, deverão 
também ser apresentados outros novos em plena validade.  
5.5. Para ser credenciado, além dos documentos exigidos neste edital, o interessado deverá 
preencher todas as demais condições nele estabelecidas. 
 
06. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1.Poderá participar do credenciamento, pessoa jurídica, que atenda a todos os requisitos legais 
e estabelecidos neste edital. 
6.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja controlada, 
coligadas ou subsidiárias entre si, ou que possuem em seu contrato social sócios em comum; 
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou CRC (Certidão de Registro de 
Cadastro) do Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 
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d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
e) Empresas cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de 
agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração 
pública Municipal, em que este exerça cargo em Comissão ou função de confiança. 
f) Empresas que tenham sócios em comum. 
 
07. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
7.1. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma: 
01 – CÂMARA MUNICIPAL 
01.00200 – SECRETARIA GERAL DA CÂMARA 
01.00100.01 – LEGISLATIVA 
01.00100.01.031 – AÇÃO LEGISLATIVA 
01.00100.01.031.0001 – CÂMARA CIDADÃ 
01.00100.01.031.0001.2003-SUBSIDIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.50.00.00.00 – TRANSF. A INSTITUIÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 
3.3.50.41.00.00 – CONTRIBUIÇÕES 
  
08. DO ENVELOPE 
8.1.Os documentos necessários ao credenciamento, dentro do período definido neste edital ou 
posterior a ele, e a proposta a ele inerente serão entregues à Câmara Municipal de Nova Olímpia, 
em um envelope lacrado, contendo em seu exterior a seguinte identificação: 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
8.2.Toda a documentação exigida poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de 
cópia devidamente autenticada em cartório ou publicada em órgão de imprensa oficial, ou ainda, 
autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitação quando apresentada juntamente 
com o original, durante a sessão pública. 
8.2.1 Serão aceitas apenas cópias legíveis. 
8.2.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
8.2.3 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
8.2.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
8.2.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, a Comissão considerará o proponente inabilitado. 
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09. DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 
9.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope os documentos específicos para 
participação neste procedimento, devendo ser entregues seqüencialmente e na ordem a seguir, a 
fim de facilitar a conferencia e exame correspondente. 
9.2. Os documentos necessários ao credenciamento são: 
I - Habilitação Jurídica 
a) Cédula de Identidade autenticada de todos os sócios da empresa, do signatário da proposta 
caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma reconhecida em cartório em via 
original ou cópia autenticada com fins específicos para representar a empresa junto a Câmara 
Municipal de Nova Olímpia referente ao referido INEXIGIBILIDADE e identificação pessoal; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício ou;  
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
f) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Câmara Municipal de Nova Olímpia (relação 
de documentos para efetivação de Certificado de Registro Cadastral – anexo V do edital) em 
plena vigência. 
II – REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo licitado; 
c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença para 
Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 
d) Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a Divida Ativa da 
União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e IPVA, 
fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f) Certidão quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria Geral do Estado. 
g) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida Ativa, 
fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) Certidão Negativa de Débito (CND-INSS), expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade 
Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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i) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
j) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça do 
Trabalho. 
l)Comprovante de Autorização de Funcionamento expedido pela Secretaria de Vigilância 
Sanitária. 
III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do exercício social (2016), 
apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação 
financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
b) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO, que 
o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples Nacional 
(EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica – IRPJ (2017). 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não 
apresente o seu prazo de validade; 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto da licitação; 
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; (modelo em anexo). 
c) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (modelo em anexo). 
d) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso 
venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em 
edital e termo de referência (modelo em anexo). 
e) Declaração de Idoneidade da empresa licitante (modelo em anexo). 
9.2. As declarações a ser apresentada pela Licitante, constante do item 9.2, IV, deverão ser 
emitidas em papel timbrado da empresa licitante, e devidamente assinada pelo sócio 
administrador da empresa, ou aquele que detenha poderes para representá-la. 
9.3. Todos os documentos que contenham prazo de validade deverão estar em plena vigência. 
9.4. Para aqueles documentos sem data de vencimento, sua validade será de 30 (trinta) dias, 
contados da sua expedição. 
9.5. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 
299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 (cinco) anos, se o 
documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é 
particular, independente das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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10. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
10.1.Recebido o envelope sob protocolo, verificado o cumprimento do prazo estabelecido neste 
edital, a Comissão Permanente de Licitação, adotará os seguintes procedimentos: 
1º Momento: 
a) A abertura dos envelopes; 
b) O exame de todos os documentos, levando-se em conta: validade, veracidade e se todo o rol 
exigido fora apresentado; 
c) De tudo lavrar-se à ata circunstanciada. 
2º Momento: 
a) Terminadas as fases habilitatórias, a Comissão Permanente de Licitação, examinará a proposta 
de adesão, que deverá atender aos requisitos deste edital, e deixar claro que aceita todas as 
condições do credenciamento.  
b) Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada e conclusiva sobre o credenciamento ou não da 
empresa. 
c) Decidindo a Comissão Permanente de Licitação pela regularidade da empresa, opinará pelo 
seu credenciamento, caso contrário decidirá pela inabilitação da mesma, em qualquer caso 
submetendo sua decisão ao Presidente da Câmara. 
 
11. DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 
11.1 As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas por 
escrito e dirigidos, à Presidente da Comissão Permanente de Licitação e entregue mediante 
protocolo, durante o expediente normal de atendimento, na forma da Lei. 
11.1.1 Apresentadas as impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no 
prazo de 03 (três) dias úteis depois de protocoladas. 
11.1.2 A licitante, depois de informada das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no 
tocante à habilitação ou julgamento de Proposta de Preço e se dela discordar, terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, se presente no momento da abertura. 
11.1.3 Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12. 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 n° 8.666/93, decorridos 05 (cinco) dias úteis, o objeto do certame 
será adjudicado à(s) empresa(s) vencedora(s) do certame. 
12.1.1 O prazo de 05 (cinco) dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-
se a partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, 
desde que presentes no ato os prepostos das licitantes. 
 
13. DA PROPOSTA DE PREÇO E DA SUA APRESENTAÇÃO 
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13.1. A proposta de adesão deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente com sua 
completa identificação, através de impressão ou por carimbo padronizado. 
13.2. Deve em tudo seguir o modelo que compõe este edital, conforme Anexo I. 
13.3. Deve ser apresentada em língua e moeda nacional (R$) isenta de rasuras, emendas ou 
entrelinhas, e ao final, deve ser datada e assinada pelo representante legal da proponente. 
 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO 
14.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a prestação do serviço e 
emissão da referida nota fiscal, após protocolo da nota fiscal no departamento de Compras, 
devidamente atestada pelo Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Nova Olímpia. 
14.2 Não haverá compensações financeiras antecipadas. 
 
15. DAS CARACTERISTICAS DO FORNECIMENTO 
15.1.A quantidade dos serviços a serem realizadas será definida de acordo com a demanda da 
Secretaria Geral da entidade e o número de empresas credenciadas no período definido neste 
edital. 
15.2. Os serviços serão contratados em regime de plantão diário de trabalho das empresas 
devidamente credenciadas, se apenas uma empresa se credenciar para a realização dos serviços, 
este item será automaticamente revogado. 
15.3. Qualquer entendimento entre a fiscalização dos serviços e a contratada deverá ser feita por 
escrito e entregue mediante protocolo. 
15.4 A fiscalização do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado 
perante a execução dos serviços. 
 
16. DOS PRAZOS 
16.1.A vigência do contrato oriundo deste credenciamento será a partir de sua assinatura e 
vigorará pelo período de 09 (nove) meses. 
16.1.2 O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso 
II, do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
16.3.O credenciamento, caso o contrato venha a ser prorrogado, ficará sujeito a comprovação das 
mesmas condições habilitatórias do início do contrato. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – CONTRATANTE E CONTRATADA 
17.1.São obrigações do Contratante: 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o valor pactuado estabelecido no item 5, 
bem como efetuar as devidas retenções, quando necessárias, conforme as leis vigentes. 
b) Comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas, bem 
como de irregularidades ou condutas inadequadas ou incompatíveis, não eximindo a Contratada 
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de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução dos serviços. 
c) Proporcionar à Contratada as condições necessárias ao desempenho regular dos serviços. 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço prestado em desacordo com este Termo. 
17.2.São obrigações das empresas contratadas: 
a) Fornecer o objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela 
Contratante; 
b) Colocar a disposição do Contratante todos os meios necessários a comprovação da qualidade 
dos produtos utilizados na prestação de serviços, permitindo a verificação de sua conformidade 
com as especificações.  
c) Cumprir os prazos estipulados no Contrato e as suas especificações; 
d) As empresas terão a obrigação de manter os locais da prestação dos serviços sempre em boas 
condições de higiene e conforto; 
e) Manter durante a vigência do contrato as mesmas condições habilitatórias do momento do 
credenciamento; 
f) Comunicar o Fiscal do Contrato, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 
descredenciamento; 
g) Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados dos 
serviços prestados, seja na esfera administrativa, cível ou criminal. 
h) Responsabilizar-se por todos os danos causados ao Contratante e/ou terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo, quando da execução do serviço. 
l) Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização do Contratante. 
 
18. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
18.1.A recusa injustificada em entregar os itens licitados pela empresa credenciada ensejará a 
aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações 
posteriores. 
18.2.O atraso injustificado na prestação dos serviços após o prazo preestabelecido no Edital, 
sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, 
configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
18.3.Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a 
Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente estabelecidas:  
a) Advertência; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega 
dos itens; 
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato; 
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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 das perdas e danos que der causa; 
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Câmara 
Municipal de Nova Olímpia - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 
Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
18.4 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da intimação do ato, oferecer recurso à Câmara Municipal de Nova Olímpia - MT, 
devidamente fundamentado. 
18.5 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 
19. DOS CASOS DE DESCREDENCIAMENTO 
19.1.O Contratante poderá, sem prévio aviso, descredenciar a Empresa Licitante quando: 
a) A empresa deixar de cumprir qualquer cláusula e condições do contrato; 
b) A empresa descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no item 15 deste edital, segundo 
o caso; 
c) A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem 
ilícita; 
d) Ficar evidenciada a incapacidade da empresa credenciada de descumprir as obrigações 
assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 
e) Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e justificado 
da Câmara Municipal; 
f) Em razão de caso fortuito ou força maior; 
g) No caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou 
falecimento de todos os sócios; 
h) E naquilo que couber, nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93. 
19.2.A instituição credenciada poderá, mediante solicitação escrita e devidamente justificada, 
requer o seu descredenciamento a qualquer momento, desde que não esteja pendente a prestação 
de qualquer serviço. 
 
20. DO FISCAL DO CONTRATO 
20.1. Atuará como fiscal do presente contrato o servidor Valdino Carlos Rodrigues 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. O interessado no fornecimento completo deste edital poderá retirá-lo, gratuitamente, de 
segunda a sexta-feira, das 07 (sete) horas às 12 (doze) horas, na sede da Câmara Municipal de 
Nova Olímpia ou através do site www.camaranovaolimpia.mt.gov.br. 
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21.2.No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições 
do primeiro. 
21.3.A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 
pois a simples apresentação da Documentação subentende a aceitação incondicional de seus 
termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em 
licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 
21.4.A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer 
documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 
 
22. DOS ANEXOS 
ANEXO I – Termo de Referência 
 
Nova Olímpia, 12 de março de 2018 
 
 
KID CAMILO DA COSTA  
Presidente da CPL  
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 
 
1. JUSTIFICATIVA 
1.1. A associação se faz necessária devido ao assessoramento à Câmara e aos vereadores por 
uma entidade idônea e de notoriedade nos serviços técnicos profissionais especializados 
prestados no Estado de Mato Grosso, objetivando o retorno de uma gama de benefícios para o 
bom andamento da gestão. 
 
2. METODOLOGIA DA LICITAÇÃO 
2.1. A licitação será realizada por meio de processo denominado INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO por meio de apresentação de propostas comerciais, que observará os preceitos 
de direito público e, em especial, as disposições Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993 e 
suas alterações, baseada no art. 25, Inciso II e demais legislação pertinente. 
 
3. DO OBJETO 
3.1. Contratação de associação para auxiliar a administração em área jurídica, contábil, 
legislativa e outras. 
Parágrafo único: O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições aqui 
contratadas, acréscimos ou supressões do objeto da presente inexigibilidade de licitação, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme §1º do art. 65 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
4. DOS SERVIÇOS 
4.1. Assessoria jurídica, política e legislativa, contábil, recurso humano, orçamentária e apoio 
logístico da Câmara por todos seus membros na capital do estado de Mato Grosso e serviços 
afins.  
 
5. DO VALOR ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS 
5.1. Valor global estimado para a realização dos serviços é de R$4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais) a serem pagos mensalmente em 09 (nove) parcelas de R$500,00 (quinhentos 
reais). 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1. Compete à contratada: 
a) Cumprir todas as exigências elencadas no item 4 deste Termo de Referência. 
b)  Responsabilizar-se por todas as despesas em sua totalidade, e ainda com os tributos fiscais, 
trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente ou indiretamente sobre os 
serviços objeto desta licitação. 
c) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou 
prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes 
assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades. 
d) Usar mão de obra qualificada/capacitada que assegurem a execução integral dos serviços, 
dentro do prazo pactuado, com qualidade que os serviços exigem. 
e) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 
bem assim pelos danos decorrentes da realização dos mesmos. 
f) Executar integralmente o objeto licitado, sendo vedada sua transferência a terceiros sem prévia 
concordância da CONTRATANTE por escrito. 
6.2. Compete a Contratante: 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o valor pactuado estabelecido no item 5, 
bem como efetuar as devidas retenções, quando necessárias, conforme as leis vigentes. 
b) Comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas, bem 
como de irregularidades ou condutas inadequadas ou incompatíveis, não eximindo a Contratada 
de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução dos serviços. 
c) Proporcionar à Contratada as condições necessárias ao desempenho regular dos serviços. 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço prestado em desacordo com este Termo. 
 
 
 
KID CAMILO DA COSTA 
Presidente da CPL 


