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EDITAL1  

TOMADA DE PREÇOS N. 04/2016 

GESPRO N. 395104/2016 

 

01. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ n. 03.507.548/0001-10, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada 

pela Portaria n. 025/2016, comunica aos interessados que realizará na data, horário e local 

abaixo indicado nos termos das Leis n.s. 8.666/93, 8078/90, LC n.123/06, LC 147/2014, Lei 

Municipal 3.515/2010 e demais legislações complementares, TOMADA DE PREÇOS N. 

04/2016, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, sob o regime de execução indireta de 

empreitada por preço global, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA 

Data: 23/09/2016 

Horário: 09hs00min (Fuso horário local) 

Observação: Neste dia e horário será iniciado o credenciamento. 

A abertura dos envelopes de habilitação opera a preclusão do direito de credenciamento e 

participação na licitação. 

 

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - SALA DE LICITAÇÕES 

Avenida Castelo Branco n. 2.500, Bairro Água Limpa, CEP n.78.125.725, Várzea Grande-MT. 

e-mail: pregaovg@hotmail.com página institucional: www.varzeagrande.mt.gov.br – link: 

“Secretaria de Administração - Licitações” 

Telefone n.: (65) 3688 – 8020. 

Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 18h00min. 

(Várzea Grande-MT). 

O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e/ou 

aquisição, no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou gratuitamente 

através de nossa página institucional. 

Os participantes deverão retirar os projetos, planilhas e memoriais descritivos em mídia digital ou 

pen drive (mínimo 1gb), junto à Superintendência de Licitação da Prefeitura, para elaboração de 

proposta. 

Observação: As respostas às solicitações, dúvidas, esclarecimentos e questionamentos, 

relativas ao Edital e seus anexos, inclusive de natureza técnica, serão divulgadas pela CPL 

por meio de disponibilização na página institucional, cabendo as licitantes o 

mailto:pregaovg@hotmail.com
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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acompanhamento permanente. 

02.   TIPO E REGIME DE LICITAÇÃO: 

2.1. A presente licitação obedecerá ao TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de execução 

indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme o inciso I do parágrafo 1º do artigo 

45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

03.   DO OBJETO: 
3.1. A presente tomada de preços tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para 

Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada do 

Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto e planilhas, 

conforme edital e anexos. 

3.1.1 As especificações dos serviços, condições de execução e localidades deverão ser realizados de 

acordo com o termo de referencia Anexo I, projeto de engenharia anexo II, planilhas e demais 

anexos deste edital.  

 

3.2. DOS ANEXOS: 

3.2.1. Compõem o presente instrumento convocatório os seguintes anexos:  
Anexo I – Termo de Referencia e anexos  

Anexo II – Modelo Espelho da Proposta e Preços;  

Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no Art. 7.º, XXXIII da 

Constituição Federal;  

Anexo IV – Termo de Renúncia Condicional ao Direito de Interposição de Recursos;  

Anexo V – Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte.  

Anexo VI - Declaração Inexistência de Fato Impeditivo  

Anexo VII - Declarações de Responsabilidade 

Anexo VIII – Minuta do contrato 

04.  DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 

4.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte Dotação 

Orçamentária.  

 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO 

DESPESA 

FONTE META/INDICADOR 

PDI 

2242 44.90.51 030/0999                                        

4.2 A média do valor TOTAL de referência para prestação dos serviços é de R$ 548.454,22 

(Quinhentos e quarenta e oito mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 

conforme os valores descriminados no item 5.2 do termo de referência elaborado pela Secretaria de 

Viação e Obras. 
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

5.1 Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e 

seus anexos, apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no preâmbulo deste 

instrumento convocatório, bem como no aviso de licitação. 

5.1.1 A licitante poderá efetuar o pré-cadastramento na Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande MT, até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura, 

para atender o disposto no “art 22 § 2
o
  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação”. 

5.2 A empresa interessada em participar poderá enviar sua proposta ou encaminhar a mesma 

por meio de seu representante legalmente documentado para tanto. 

5.3 Quaisquer manifestações em relação à licitação no momento da abertura do certame, no 

caso de representante legal, fica condicionada à apresentação de documento de 

identificação e instrumento público ou procuração particular com firma reconhecida, e, ainda, 

cópia autenticada do contrato social. 

5.3.1. Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. Esta 

documentação que comprova a legitimidade do representante deverá ser apresentada 

fora do invólucro na sessão de abertura. 

5.3.2. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior 

não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar 

e responder pela mesma. 

5.3.3. Poderão estar presentes, mais de um representante autorizado de cada licitante, 

porém apenas um único representante poderá se manifestar durante a realização do 

certame, restando aos demais à condição de mero espectador. 

5.3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

5.4. Será vedada a participação: 

I. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de 

Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

II. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

III. empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02; 

IV. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

V. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 
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VI. empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

VII. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

VIII. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IX. sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

X. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

XI. que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, bem 

assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

XII. que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

5.5. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não 

forem entregues dentro dos envelopes de “Habilitação” ou “Proposta de Preços” na data e 

horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, exceto nos casos previstos no Artigo 48 § 3º 

da Lei Federal 8.666/93, lei de Licitações.  

5.6. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da participação 

neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, juntamente 

com a Declaração de ser optante de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

5.7. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar n. 123/2006 e 147/2014, que 

estiverem com a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a declaração, 

a entrega da documentação regular caso seja vencedora do certame. 

 

06. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

6.1. A Documentação de habilitação e proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes distintos e separados, endereçado a Comissão Permanente de Licitação, indicando 

clara e visivelmente o nome da empresa licitante, nº do envelope, titulação do seu conteúdo, o 

número do Edital, dia e hora do certame e o nome do objeto em licitação, conforme modelo 

abaixo: 

 O Envelope I deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

                               

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO e CNPJ 

ENVELOPE Nº. I- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. n. 04/2016 

DATA 23/09/2016 às 09hs 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 
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O Envelope II deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO e CNPJ. 

ENVELOPE Nº. II- PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. n. 04/2016 

DATA 23/09/2016 às 09hs 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

6.2. Todos os volumes deverão ser adequadamente encadernados, com todas as folhas 

rubricadas e numeradas em ordem seqüencial crescente, apresentando no início um índice e ao 

final um termo de encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da 

firma licitante, nº do Edital e o nome do objeto em licitação. 

6.3. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

6.4. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por um 

membro da CPL desde que presente os documentos originais, ou ainda publicado em órgão da 

Imprensa Oficial desde que esteja perfeitamente legível, sob pena de inabilitação do licitante. 

6.5 DA RENÚNCIA CONDICIONADA AO DIREITO DE RECURSO  

 6.5.1. Visando agilizar o procedimento licitatório, exclusivamente para atender ao 

Interesse Público, evitando a espera desnecessária do decurso de prazo recursal na FASE 

HABILITATÓRIA, os licitantes, NÃO PRESENTES ou NÃO REPRESENTADOS ATRAVÉS DE 

CREDENCIAMENTO, PODERÃO, NO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 

FACULTATIVAMENTE, incluir TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL AO DIREITO DE 

RECURSO.  

6.5.2. O documento descrito no item 6.5.1 refere-se exclusivamente à FASE 

HABILITATÓRIA DO CERTAME e SOMENTE TERÁ VALIDADE CASO O LICITANTE SEJA 

DECLARADO HABILITADO, caso contrário, PERMANECERÁ INTACTO O SEU DIREITO À 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.  

6.5.3. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de TERMO DE RENÚNCIA 

CONDICIONAL AO DIREITO DE RECURSO, de que cuida o ANEXO IV deste edital. 

6.5.4. A não apresentação do documento descrito no item 6.5.1, NÃO ACARRETARÁ 

QUALQUER PREJUÍZO AO LICITANTE, permanecendo inalterado o seu direito a 

interposição de recurso, SENDO CERTO QUE, AINDA QUE UM ÚNICO PARTICIPANTE NÃO 

ESTEJA PRESENTE E NÃO TENHA FEITO USO DA PRERROGATIVA DE QUE TRATA ESTA 
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CLÁUSULA, SERÁ AGUARDADO, NESTE CASO, O PRAZO RECURSAL, salvo se em outro 

documento houver manifestado sua renúncia ao direito de recurso.  

6.5.5. Verificando a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES que todos os licitantes não 

presentes ou não representados por agente credenciado encontram-se habilitados e 

fizeram juntar o documento de que trata o item 6.5.1.ou qualquer outro em que 

manifeste sua renúncia ao direito de recurso, e ainda, que entre os presentes, todos 

declinaram a este direito na fase HABILITATÓRIA, dará seqüência ao certame com 

abertura das propostas. 

07. DA VISITA TÉCNICA: 

7.1. A licitante poderá realizar visita técnica e apresentar declaração que comprove ter, a 

mesma, pleno conhecimento do local e condições de execução da obra e serviços. Sendo que a 

visita técnica deverá ser efetuada pelo responsável legal da empresa, mediante prévio 

agendamento junto a Secretaria Municipal de Viação e Obras, telefone n. 65-3688.8000 das 

8:00 h às 18:00 h ou com o Sr. Virdinei da Silva Bens fone: (65) 98442.2186 ou outro servidor 

nomeado pela secretaria. 

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.3 Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao 

termo de visita, DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da empresa, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos, e, ainda, assume total responsabilidade por esse fato, e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos. 

 7.4. A visita técnica terá por finalidade:  

a) conhecimento das áreas e condições locais pertinentes à formulação da proposta;  

b) elucidação de dúvidas e, ou, informações técnicas necessárias a formulação da 

proposta. 

08. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, originais ou fotocópia 

devidamente autenticada por Cartório de Notas ou por membro da CPL e inseridos no envelope 

que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à 

documentação a seguir listada.  

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.2.1. Cópia autenticada da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa; 

8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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8.2.3. Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com todas as 

alterações e ou Consolidado 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; 

8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da Diretoria em exercício. 

8.3. REGULARIDADE FISCAL: 

8.3.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal - Boletim de 

Cadastro Mobiliário relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.3.2.1 Para comprovação municipal poderá ser suprido pelo alvará de localização e 

funcionamento. 

 8.3.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Unificada Negativa ou Certidão Unificada Positiva com efeito 

negativo de Tributos Federais e Previdenciários, conforme Portaria 358 de 5 de 

setembro de 2014. Ainda será aceito, a apresentação das mesmas 

separadamente, desde que válidas;  

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), no caso de Mato 

Grosso específica para participar de licitações, expedida pela Agência 

Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio 

tributário; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário; 

8.3.4 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br. 

8.3.6 Certidão de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Municipal do respectivo 

domicílio tributário da empresa (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por 

força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada); 

8.3.7 Certidão de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário da empresa (Ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada); 

http://www.trt23.jus.br/
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8.3.8 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.3.9.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de cinco dias úteis, a contar da lavratura da ata da sessão de abertura do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração municipal, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas com efeito de certidão negativa; 

8.3.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 

retomar os atos. 

8.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

8.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da empresa, expedida 

pelo cartório distribuidor da sede da licitante, acompanhada de certidão da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado da sede da empresa, indicando os cartórios distribuidores existentes na 

região, para o fim especificado, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data de sua 

apresentação. 

8.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativos ao último 

exercício social exigível (2015), e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que 

comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três 

meses da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice 

geral de preços – disponibilidade interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 

ou de outro indicador que venha a substituir. 

8.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.9.317/1996 – Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte “Simples”, e alterações posteriores se houver: deverá apresentar 

fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

ou, ainda, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

8.4.4. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada 

- LTDA, deverá ser mencionando o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura 

e de encerramento, com a numeração do registro/autenticação na JUNTA COMERCIAL, reservando-

se ao Município o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, 

para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e 
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calculados pelas licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, 

devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

8.4.5. Para as Sociedades Anônimas (Lei n.6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

8.4.6. As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão 

apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta 

Comercial da sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o 

balanço de abertura, termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a 

assinatura do representante legal da empresa e do contador. 

 

8.4.7. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia da declaração 

de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede 

à condição de inatividade. 

8.4.8. O referido balanço patrimonial deverá ser devidamente assinado por Contador ou outro 

profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

8.4.9. A boa situação financeira será avaliada pelos índices constantes na fórmula abaixo, devendo 

ser assinada pelo representante da empresa e pelo contador: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou 

superiores a 1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  

 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  

 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  

b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no 

mínimo, 8% (oito) por cento do valor estimado para a contratação; 

 c) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez) por cento do valor estimado da contratação; 

d) Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 

Administração Pública e com a iniciativa privada; 

8.4.10. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço, e caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de 

efetuar cálculos, por meio do contador a ser solicitado como equipe de apoio; 
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8.4.11. Caso seja necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial do cálculo correspondente. 

8.4.12. Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, 

caso contrário o licitante será considerado inabilitado; 

8.4.13. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um), detalhado no 

item acima 8.4.9., deverá comprovar que possui Capital Social mínimo no valor de 10% (dez) por 

cento do valor estimado da contratação, podendo o capital social ser atualizado até a data da 

abertura do certame; 

8.4.14. Declaração dos contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública, 

vigentes na data da sessão pública de abertura dos envelopes, estabelecida no preâmbulo, ou nas 

datas prorrogadas, deste edital, com os respectivos valores de cada contrato. 

8.4.15. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 

9.854, 1999, conforme modelo ANEXO.  

8.4.16. Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas 

tantas certidões de falência quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor. 

8.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) certidão de Registro ou inscrição da empresa junto ao CREA da região, ou Conselho Competente. 

b) a licitante deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras, pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do art. 30, II e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

c) a comprovação de aptidão a ser feita para atender ao que se refere à alínea “b”, será por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais, para efeito de satisfazer as 

exigências relativas à qualificação técnica da empresa para o objeto desta licitação, a licitante deverá 

demonstrar: 

c.1) através de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, emitidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter a mesma executado obras com 

objeto de características semelhantes, nas quantidades exigidas pelas parcelas de maior relevância 

técnica e de valor significativo do objeto desta licitação, conforme as especificações que se seguem: 

c.1.1) Apresentar somente atestados ou certidões necessários e suficientes para comprovação 

do exigido, devendo indicar com grifos ou indicação sobre as páginas relativas a essas 

demonstrações, para o fim de apenas facilitar os trabalhos da Comissão de Licitação, destacando 

os itens que comprovem as respectivas exigências. 
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c.1.2) Os atestados deverão conter as seguintes informações básicas, no que se refere ao nome 

do contratado e do contratante, identificação do objeto do contrato, a situação e natureza da 

obra e/ou serviços executados, bem como as quantitativos. 

c.1.3) A relação de máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação, deverá estar acompanhada da declaração de que os mesmos estarão disponíveis na 

data do recebimento da Ordem de Serviço. 

c.1.4) A relação nominal explicita dos profissionais de nível superior, a serem alocados aos 

serviços objeto desta licitação, com o número de registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e do respectivo título de habilitação, referindo-se, pelo menos, ao engenheiro 

civil. 

c.1.5) a licitante deverá apresentar Termo de Compromisso que a mesma formalizou com os 

profissionais de nível superior indicados para os fins da comprovação de sua qualificação técnica, 

que declare que executarão os serviços pertinentes a sua especialidade técnica e operacional, 

pelo qual a empresa se compromete em dar fiel cumprimento na execução do objeto desta 

licitação; 

d) para o atendimento das comprovações no que se referem às máquinas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, a licitante, 

fará o respectivo atendimento mediante a apresentação de relação explicita e da declaração formal da 

sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, dispensáveis as comprovações de propriedade e de 

localização dos mesmos. 

e) além das comprovações previstas nas alíneas “b”,“c” e “d” a licitante deverá comprovar que 

possui no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro reconhecido pelo CREA, que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 

de obra ou serviço de características semelhantes, no que se refere às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação, conforme descrito abaixo: 

f) a comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho 

(CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato 

social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

g) Declaração contendo pessoal técnico especializado, considerado essencial para cumprimento do 

objeto licitado, de modo a atender a exigência quanto à equipe mínima; relação esta que deverá 

constar o nome e a função de cada pessoa, indicando expressamente o(s) Responsável(is) Técnico(s). 

A licitante deverá declarar disponibilizar para a execução da obra no mínimo os profissionais listados 

no quadro a seguir: 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QTD 

01 Engenheiro Civil Sênior, Responsável Técnico da Obra, Residente (15 anos 

de Formado) 

01 

02 Mestre de Obras 01 
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h) para os fins da comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata as alíneas “e” e “f”, 

que corresponde ao disposto no inciso I do § 1º c/c a previsão legal disposta do §10 do art. 30 da Lei 

nº 8.666/93, a licitante fará declaração formal com a indicação do nome, CPF, nº do registro na 

entidade profissional competente, do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços 

que a licitante se propõe a participar neste certame. 

i) o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de 

responsabilidade técnica de que trata o item 8.5 ”e”. 

j) Declaração formal do responsável técnico com firma reconhecida em cartório, quanto a sua 

disponibilidade para a execução do objeto da licitação. 

 

8.5.1 Da Capacitação Técnica – Operacional: 

18.1. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

 

A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Ponte de Concreto com Área Mínima de 100,00 m² 

 

8.5.2. Da Capacitação Técnica Profissional: 

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

engenheiro(s) detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos 

atestados de responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto 

desta licitação, fornecidos por pessoa de direito público ou privado, sendo este: 

 Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  
A1 – Execução de Ponte de Concreto, 
 

9. OUTROS DOCUMENTOS 

9.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, para fins de 

cumprimento do disposto no § 2.º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1.993 e sob as penas da lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação e, ainda, que se 

obriga a comunicara superveniência deste, caso venha a ocorrer;  

 
9.2. Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu 

todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
9.3. Declaração de não possuir em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
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do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 combinado com o art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado 

pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99; 

 
9.4. Declaração de que nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra; 

 

9.5. As empresas estrangeiras deverão fornecer a documentação equivalente, expedida no País 

onde o Licitante esteja legalmente estabelecido, que seja satisfatória para a Comissão 

Permanente de Licitação e que comprovem a sua habilitação, a fim de demonstrar a 

elegibilidade para a adjudicação do Contrato. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração (quando não apresentada no 

credenciamento), contendo os seguintes elementos sob pena de desclassificação: 

10.1.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme definido 

pelas planilhas anexas, não podendo os preços unitários serem superiores ao apresentados pela 

Administração (Prefeitura). 

10.1.2. As licitantes apresentarão o demonstrativo de composição analítica do BDI Maximo de 

28,24% para todos os serviços adotados nas propostas, detalhando, ainda, o percentual de 

serviços, equipamentos, materiais e curvas ABC de insumos e serviços. 

10.1.3. Na composição de custos unitários as licitantes deverão apresentar discriminadamente as 

parcelas referentes à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços. 

10.1.4. A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em seu 

orçamento, com desoneração; 

10.1.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, 

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas 

indiretas, indicando como limite dos preços a mediana constante nas tabelas oficiais utilizadas no 

orçamento elaborado pela Empresa responsável pelo Projeto. 

10.1.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 
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10.1.7. Só será aceita cotação em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo 

arábico e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

10.1.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da data da 

abertura. 

 

10.1.9. Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto desta 

licitação, observadas as condições constantes no memorial descritivo, com periodicidade mensal;  

10.1.10. A proposta das licitantes levará em consideração que as obras/serviços deverão ser 

entregues em perfeitas condições de funcionamento; 

10.1.11. Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de 

operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e 

serviços, objeto(s) desta licitação; 

10.1.12 Prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a partir da expedição da 

Ordem de Serviço; 

 10.1.13. Não observada, na proposta de preços, as  condições estabelecidas nos subitens acima, a 

proposta será desclassificada. 

 

11. DOS DIREITOS RESERVADOS À ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PROPOSTAS  

 
11.1. Fica reservado à Administração, mesmo após a apresentação das propostas, o direito de:  

11.1.1 anular ou revogar a presente licitação, a qualquer tempo, mediante justificativa 

fundamentada, na qual se comprove a necessidade de tal procedimento;  

11.2. As propostas que não atendam aos requisitos deste Edital ou que, mesmo atendendo, 

revelem-se despidas de condições técnicas, financeiras ou administrativas ao atendimento do 

seu objetivo, serão desconsideradas. 

11.3 A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do Município de Várzea Grande ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 

ele, para analisar as propostas apresentadas, emitir parecer e orientar sua decisão. 

12.  DOS PROCEDIMENTOS: 

12.1. Os envelopes contendo a documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e local 

indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum invólucro será recebido pela 

Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata. 

12.2. A abertura dos envelopes, contendo a documentação para habilitação e as propostas de 

preços serão verificadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará Ata 

circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
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12.3. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou 

anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a ser 

declarado. 

12.4. O Presidente submeterá todos os envelopes à rubrica dos presentes, a seguir fará a 

abertura do envelope de no 01 que será rubricado e apreciado pelos licitantes e pela Comissão. 

12.5. O exame da Documentação sempre que possível, será realizado na sessão de abertura, 

pela Comissão de Licitação. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, a comunicação 

do resultado do julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso contrário, será 

publicado abrindo prazo recursal. 

12.6. A Comissão poderá também, segundo as circunstâncias, fazer a conferência e apreciação 

dos documentos de habilitação em sessão interna em data posterior à da sessão do 

recebimento e que, em estando presente todos os participantes, já ficará consignado em Ata, a 

data da sessão para divulgação do resultado do julgamento da habilitação, onde serão 

franqueados os documentos para análise dos participantes interessados. Sempre que não 

estiver presente todos os participantes, será abertos prazo recursal e o resultado publicado na 

forma da lei. 

12.7. Ao concorrente INABILITADO será devolvido o envelope de n.02, devidamente lacrado, 

contendo sua proposta de preço (após desistência expressa do direito de interpor recurso, ou 

transcorrido o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta devolução poderá ser 

efetuada diretamente ao licitante presente, ou através de remessa à empresa, devendo o 

contra-recibo fazer parte integrante do processo licitatório.  

12.8. As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão, em horário e data previamente informados aos licitantes 

por meio de publicação na Imprensa Oficial ou comunicação direta aos licitantes. A cópia da 

publicação ou o contra-recibo fará parte do processo licitatório. A conferência das propostas 

obedecerá ao disposto no item 13. 

12.9. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta. 

12.9.1 Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem desclassificá-

las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou 

só conhecido após o julgamento. 

12.9.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
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12.9.3 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a 

Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de 

outros documentos ou outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na sua 

inabilitação ou  desclassificação.   

 

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 

13.1. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 

13.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso I, 

parágrafo 1º, do artigo 45, e do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, sendo desclassificadas: 

13.2.1. As propostas que não atendam às exigências desta Tomada de Preço; 

13.2.2. A proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do Objeto. 

13.2.3. A proposta que apresentar preços unitários superiores aos oferecidos pela Secretaria 

de obras/VG. 

13.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

13.5. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande através do ordenador de despesa adjudicará o 

objeto licitado e homologará o certame ao participante cuja Proposta atende em sua essência 

aos requisitos do presente Edital e seu (s) anexo (s) e também se for a de menor preço, após 

correções eventuais, desde que demonstrada sua viabilidade de execução e conforme o caso, 

após análise da composição dos preços unitários da empresa vencedora pela Comissão de 

Licitação. 

13.6. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

 14.   DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO: 
14.1 Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na 

Estrada do Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto. 
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14.2 O período para execução da obra objeto deste Termo de Referência será de 90 (noventa), dias a 

contar do recebimento da ordem de serviço pela licitante vencedora; 

14.3 A vigência do contrato será de 360 dias podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

14.4 - Para assinatura do Contrato: 

14.4.1. O licitante vencedor deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

na Superintendência de Contrato para assinar o contrato e retirar o respectivo 

Instrumento dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados da notificação 

feito pelo Setor de Contratos.  

14.5 - Para Início: 

14.5.1. O prazo para início da execução dos serviços será contado a partir do 

recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço expedida pela Contratante. 

 

15.  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO 

15.1. O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta 

licitação.  

15.2. Todo e qualquer gasto necessário ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, 

bem como os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da 

contratação de pessoal e seu transporte, serão de inteira responsabilidade da contratada.  

15.3. Quando e onde couber prestador de serviço especializado, além do que constar do objeto 

do edital, deverá ser escolhido mediante rigoroso critério de seleção.  

15.4. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato, seja por conta de alteração de 

pessoal ou qualquer coisa do gênero.  

15.5. Sem prejuízo de qualquer sanção prevista em lei ou neste edital, quando o licitante 

vencedor não assinar o termo de Contrato, no prazo e condições estabelecidas, é facultado ao 

Município convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Inclusive quanto aos preços, ou 

revogar a licitação, independentemente da comunicação prevista no artigo 81 da Lei da Lei 

Federal nº. 8.666/93 Federal nº. 8.666/93  

 

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
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16.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo de Recebimento 

Provisório e após este, o Recebimento Definitivo.  

16.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização 

mediante Termo Circunstanciado em até 15 (quinze) dias do comunicado escrito da 

Contratada. 

16.2. Definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante 

Termo Circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e 

julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

contados a partir do Recebimento Provisório. 

16.2.1. Rejeitadas as que forem executadas em desacordo com o estabelecido no 

procedimento licitatório. 

16.2.2. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a CONTRATADA pela 

responsabilidade civil, pela qualidade e execução dos serviços, podendo ocorrer 

solicitação para correção de defeitos de elaboração que surgirem dentro dos limites de 

prazo de garantia estabelecido pela lei. 

16.2.3 A entrega dos serviços em desconformidade com o especificado obrigará a 

CONTRATADA a:  

a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou do emprego de materiais de baixa 

qualidade;  

b) Caso a correção não seja feita, o contratado sujeitar-se-á a aplicação das 

sanções legais cabíveis; 

16.3. A CONTRATADA deverá apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes 

documentos: 

16.3.1. Certidão negativa de débitos previdenciários, específica para o registro da 

reforma. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A CONTRATANTE deverá fiscalizar, através do fiscal do Contrato, como lhe aprouver e no 

seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, 

registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito diretamente à 

CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, afim de 

que sejam tomadas as devidas providências. 
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17.2. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços a serem contratados, caberá ao 

servidor Clovis Pereira Mendes Filho CREA nº MT 02040/D, Eng. Civil o qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  

17.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e preposto. 

17.4. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

18.  DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE: 

18.1. O pagamento das medições será efetuado pela Contratante, através de medições mensais com base 

no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada. 

18.2. Obedecido o cronograma e as solicitações da fiscalização, será procedida à medição dos serviços. 

Atestada a conformidade destes pela fiscalização, o contratado deverá apresentar a Nota Fiscal emitidas 

em nome da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

18.3. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data final da 

emissão do aceite da nota fiscal pela fiscalização. 

18.4.Se o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (trigésimo) dia de sua 

realização, por motivo não imputável à Contratada incidirá sobre o valor da mesma atualização financeira 

dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 

efetivo pagamento. 

18.5. O pagamento da fatura fica condicionado à comprovação pela contratada de regularidade fiscal, 

bem como dos seguintes documentos: 

a) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 

b) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, correspondente 

ao mês da última competência vencida;  

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão. 

d) O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação da 

apresentação do seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução 
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da obra, como também a apresentação do comprovante de prestação da garantia de execução do 

contrato de 5% (cinco) por cento. 

 

18.6. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar consignadas na 

Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

18.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e 

não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

18.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta será 

formalmente comunicada pela fiscalização de sua situação, para que apresente justificativa e a 

comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou a pendência, ficará sujeita 

ao enquadramento nos motivos do artigo 78 da Lei n.8.666/93.  

18.9 REAJUSTE 

18.9.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94 alterado 

pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da Lei 10.192 de 

14/02/01, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil – INCC, Coluna 6, fornecidos 

pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte 

fórmula: 

R  = V (I – Io)  Onde: 

                                      Io 

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado. 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser reajustado. 

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato. 

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação. 

 

18.9.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta 

apresentada na data da Licitação (Tomada de Preços), o reajuste será aplicado pelos índices 

setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período 20S20seqüente 

de 12 meses. 

18.9.3. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

18.9.4. Os valores a serem pagos à Contratada, caso ocorra o atraso na data prevista , deverão ser 

atualizados financeiramente, desde que a contratada não tenha dado causa ao atraso, pelos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no 

artigo 1º F, da Lei n.9.494, de 10-09-1997, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei n.11.960, de 

29-06-2009, após decorridos 30 dias da data da emissão do aceite da nota fiscal. 

18.9.5. Quanto ao cronograma de desembolso, o MUNICÍPIO observará para que o cronograma 

máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do 
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orçamento geral do município e PPA. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos 

créditos próprios consignados no orçamento geral do Município. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

19.1. Apresentar no quadro pessoal, técnicos capacitados e qualificados para execução dos serviços 

previstos no objeto desta licitação; 

19.2. Dar condições aos colaboradores e técnicos designados para executarem os serviços 

supramencionados, obrigatoriamente: Equipamento para Proteção Individual (EPI), crachás e uniformes 

com logomarca da CONTRATADA identificando os mesmos no local de trabalho, bem como a visualização 

para a população local, transeuntes e engenheiros fiscais; 

19.3. Prestar esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela 

CONTRATANTE e demais órgãos contratadores; 

19.4. Assumir responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos bem como: taxas, tarifas, 

contribuições, emolumentos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 

licitação; 

19.5. Permitir e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar os serviços objeto desta licitação; 

19.6. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus colaboradores, diretamente à 

SMVO/PMVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

19.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto desta licitação, sem prévia autorização da SMVO/PMVG; 

19.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à SMVO/PMVG ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

19.9. Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, inclusive acidentes que possam vir a acontecer no local e em função da obra, aos 

contratados pela empresa, transeuntes e outros, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 

cumprimento deste Termo de Referência e do Edital; 

19.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Termo de Referência e no Edital. 

19.11. Manter durante a execução da obra Técnico em segurança do trabalho obedecendo aos critérios e 

normas do ministério do trabalho e da legislação vigente. 

19.12. A contratada deverá ao final da obra entregar o Asbuilt para a contratante. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

20.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 
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20.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais; 

20.3. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento da execução desta licitação e anexar aos autos do 

processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

20.4. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes do objeto contratual 

executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

20.5. Atestar o recebimento provisório da execução ao final  dos serviços e aplicação dos materiais objeto 

desta licitação; 

20.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas datas estipuladas no instrumento contratual; 

20.7. Emitir o termo de recebimento definitivo de execução da obra até 90 dias do recebimento 

provisório; 

20.8. Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas previstas 

no artigo 80, todos da Lei nº 8.666/93. 

       21 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

21.1. Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar 

a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 

21.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. 

21.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e 

respectiva Proposta, mediante requerimento ao Senhor Prefeito Municipal de Várzea Grande. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

22.1. A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela executada. 

22.2. Durante a execução da obra, verificada a existência de quaisquer falhas que importem em prejuízo 

ao Município ou a terceiros, serão considerada como inexecução parcial do contrato, sendo que, tal 

medida não exclui à contratada as sanções previstas de responsabilidade criminal e civil por danos morais 

ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

22.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem a justificativa 

aceita pelo Município e resguardadas as disposições dos arts. 86 a 88 da Lei n.8.666/93 acarretará a 

aplicação das seguintes sanções administrativas:  

22.3.1.ADVERTÊNCIA, nos casos de desatendimentos das determinações regulares dos 

engenheiros fiscais do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de 
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descumprimento, doloso ou culposo do cronograma físico financeiro, e nos demais casos de 

inexecução parcial do contrato; 

22.3.2. MULTA, nos seguintes valores: 

a) de 0,33% (zero vírgula trinta e três) por cento, ao dia, incidente sobre o valor da parcela 

da obra ou serviço em atraso, em até 30 (trinta) dias; 

b) de 10% (dez) por cento, sobre o valor da parcela da obra ou do serviço em atraso por 

período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) de 15% (quinze) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em casos de 

subcontratação não autorizada pelo MUNICÍPIO; 

d) de 20% (vinte) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida; 

e) de 0,5% (zero vírgula cinco) por cento, calculada sobre o valor da contratação, por 

infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas no edital, no contrato, ou na 

legislação que disciplina a contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos 

itens seguintes. 

  

22.3.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com 

outrem, ceder ou transferir, total ou parcial o objeto do contrato, bem assim a sua fusão, 

cisão ou incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização do 

MUNICÍPIO, formalizada por meio de termo de aditamento ao contrato; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo, se sujeita à mesma penalidade, o licitante que 

se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. 

  

22.3.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE pelo período de até 5 (cinco) anos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos seguintes casos: 

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou modificações 

contratuais, inclusive prorrogações contratuais em prejuízo ao erário público; e, 

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

22.3.5. A aplicação das sanções previstas neste edital ou no contrato não exclui a possibilidade de 

responsabilização do licitante ou da contratada por eventuais perdas e danos causados à 

Administração. 
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22.3.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

22.3.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou do crédito existente 

no MUNICÍPIO, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a 

mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 

diferença será cobrada na forma da lei. 

22.3.8. As multas e outras sanções aplicadas pelo MUNICÍPIO, só poderão ser revistas ou 

afastadas, por ato motivado do Fiscal do Contrato, ratificado pelo Secretário de Viação e Obras. 

22.3.9. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta individualizada e 

específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis. 

22.3.10. Em quaisquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser assegurado ao 

licitante ou à contratada o contraditório e a ampla defesa. 

22.3.11. Constatado pelo MUNICÍPIO quaisquer das situações acima previstas para aplicação das 

sanções de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública, o licitante ou a contratada deverá ser notificado, por 

escrito, sobre as irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado vista do processo o 

qual foram produzidas as provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de 

defesa, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 190 da Lei 

n.8.666/93. 

22.3.12. As inconsistências nos projetos básico e executivo, verificadas na realização do objeto 

desta licitação deverão ser comunicados à fiscalização, para fins de providências, junto à Empresa 

responsável pela sua elaboração. 

22.3.13. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

22.3.14.A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

22.3.15. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência do Secretário de 

Viação e Obras, e equipe de fiscalização.  

23.   IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

23.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 

aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de Licitação, até o quinto dia 

útil que anteceder a data fixada para a abertura do(s) invólucro(s) de Habilitação, conforme 

previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93. 

23.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do(s) invólucro (s) 
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de habilitação e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

23.3.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

23.4. Em qualquer fase desta licitação, sendo elas habilitação e julgamento das propostas, 

caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou 

lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em que foi 

adotada a decisão. 

23.5. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Várzea Grande por intermédio da 

Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e 

decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

23.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

23.7. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos. 

23.8. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 

23.9. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento. 

23.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 

23.11. As impugnações impetradas, deverão  estar devidamente instruídas e protocolizadas no 

protocolo geral da Prefeitura de Várzea Grande sito a Rua Castelo Branco, 2500, Bairro Água 

Limpa, CEP 78125-700, sob pena de não ser conhecida. 

24. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO: 

24.1. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial, ainda que estejam presentes 

todos os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita 

por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, conforme inciso I, parágrafo 1º, art. 

109 da Lei 8.666/93. 

  25- DO SEGURO  
25.1.  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, seguro contra 

riscos de engenharia com validade para todo o período de execução do objeto, o qual deverá 
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cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as 

avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.  

25.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA 

responderá pelos danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de 

terceiros, em decorrência da execução do objeto.  

25.1.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo 

prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com 

validade para todo o período de execução do objeto, correndo a sua conta as despesas não 

cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de 

trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 

8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

26 DA GARANTIA  

26.1 - No ato da assinatura do contrato, objeto desta licitação, a empresa vencedora deverá prestar 

garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades 

previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93; 

26.2 - Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao Banco do 

Brasil, agência 2764-2, conta corrente nº 15485-7, devendo o comprovante de depósito ser apresentado 

imediatamente, em original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo Financeiro, para 

lançamento contábil na Secretaria Municipal de Finanças. 

26.3 - Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter 

expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do contrato, a 

cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 

irrevogabilidade. 

26.4 - A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no 

Brasil, para ser cumprida e exeqüível na cidade de Várzea Grande/MT, devendo ter prazo superior ao 

futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

26.5 - Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX; 

26.6 - Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a CONTRATADA por Lote  ficara 

obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a 

modalidade que tenha escolhido. 

26.7 - A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos 

causados à CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter 

créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 395104/2016                                                Tomada de Preços N. 04/2016 

 

 

 

 

 Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município por meio de parecer n.109/2016 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700, Várzea Grande – T – Fone/; (65) 3688.8020                  27 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

26.8 - Uma vez aplicada multa à CONTRATADA por Lote, e realizado o desconto do valor apresentado 

como garantia, poderá a CONTRATANTE convocar a empresa CONTRATADA por Lote para que 

complemente aquele valor inicialmente oferecido. 

26.9 - No caso de rescisão do Contrato determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.8666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa 

da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas 

e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80 da Lei n.8666/93. 

26.10 - Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA por Lote, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93). 

26.11- A garantia prestada pela CONTRATADA por Lote ou seu saldo, se houver, será liberada ou 

restituída após a execução do contrato, conforme disposto no §4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 

8.666/93, devendo o representante da empresa CONTRATADA por Lote, entregar requerimento dirigido à 

Secretaria Municipal de Finanças. 

26.12- A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do 

interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado 

sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação. 

27.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

27.1. O acolhimento para exame da Proposta e sua classificação não gera direito ao autor de 

qualquer delas na adjudicação do objeto licitado. 

27.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação, e apresentação de 

sua Proposta. A PMVG em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que 

sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta. 

27.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos. 

27.4. Os licitantes poderão requerer quaisquer esclarecimentos sobre o Edital de convocação 

em até 08 dias que anteceder a data de abertura do certame, devendo o mesmo ser 

protocolado no protocolo Geral da Secretaria de Administração no endereço da PMVG indicado 

no Preâmbulo deste Edital, bem como no Aviso de Licitação.   

27.4.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias, 

os esclarecimentos solicitados. Serão afixadas no Quadro de Avisos da Comissão de 

Licitações cópias das respostas da CPL a tais perguntas, sem identificação de sua autoria. 

27.5. Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura do certame, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de 

respostas fornecidas as empresas quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 395104/2016                                                Tomada de Preços N. 04/2016 

 

 

 

 

 Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município por meio de parecer n.109/2016 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700, Várzea Grande – T – Fone/; (65) 3688.8020                  28 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

referidos documentos mediante expedição de uma errata que será publicada na imprensa 

oficial.  

27.6. Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a PMVG prorrogará 

a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

27.7. Quaisquer modificações no edital que inquestionavelmente não afetar a formulação das 

propostas será, divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo inicialmente 

estabelecido. 

27.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra 

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e 

omitido em outro será considerado especificado e válido. 

27.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do 

ISSQN ao município do local da prestação do serviço, durante toda execução do contrato. 

27.10 Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, 

encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, 

locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não 

especificadas neste Termo, mas julgadas essenciais à execução do objeto;  

27.10.1 Todos os serviços de terraplanagens necessários para a realização da obra tais 

como aterramentos da área ou remoção de material, serão de responsabilidade da 

empresa vencedora. 

 28. DO FORO:  

28.1. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, o Foro da cidade de Várzea Grande – Mato Grosso - para dirimir as 

questões decorrentes do presente Contrato. 

 

Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
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ANEXO I- 

PROJETO BÁSICO RETIFICADO Nº. 035/2016 
 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS–VG 
 
SECRETARIO: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA 
 
NÚMERO DA CI DE ORIGEM. 980/2016 DATA: 05/08/2016 
 

1. OBJETO: 

 
1.1 O objeto da presente licitação é a “Contratação de Empresa Especializada para Execução das 

Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada do 
Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto e 
planilhas anexo a este Projeto Básico. 

 
2. LOCAL: 

 
Cidade de Várzea Grande 
 
3. JUSTIFICATIVA: 
3.1QUANTO A NECESSIDADE DA OBRA 
 

A construção desta Ponte ligara a comunidade do Bairro Engordador   ao Centro da Cidade sendo de  
caráter estruturante e que oferecerá possibilidades para uma evolução sem precedentes na região, pela 
facilidade de acesso e consequentemente para o deslocamento da população que hoje tem que percorrer 
uma distância enorme para o seu deslocamento  às diversas regiões do Município. 
Não há dúvida que as Pontes de Concreto são mais duradouras, e de pouca manutenção. 
No caso especifico desta a região a população era servida por Ponte de madeira, que todos os anos o 

Município era obrigado a trocar partes da mesma em especial a parte rodante evitando assim acidentes 

para o usuário. 
Hoje em dia para se fazer uma boa reforma em ponte de madeira é necessário a madeira de boa 
qualidade que por legislação ambiental, não se encontra mais a disposição no mercado. 
A substituição pelo concreto, certamente trará inúmeros benefícios não só do ponto de vista econômico, 
mais ambiental e social. 
3.2  Quanto a escolha da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o 
regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na forma da Lei n.8.666/93, e 

alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto. 
 
Primeiramente, cumpre mencionar que a licitação busca selecionar o contratante que apresente as 
melhores condições para atender os reclames do interesse público, tendo em vista todas as circunstancias 
previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade, etc).  
Segundo o art. 6º, inciso VIII, a execução do serviço pode ser realizada de forma indireta, por preço certo 

e total, o que o legislador denominou de empreitada por preço global. 
Vale ressaltar, que o menor preço global é aquele que se considera a proposta como um todo, e não 
apenas os valores unitários dos itens que compõem as planilhas de custos e propostas ofertadas, 

respeitado os preços unitários do orçamento elaborado pela Administração Pública Municipal (Prefeitura).   
          Deste modo, no que concerne ao processo licitatório em epígrafe, a de se considerar como menor 
valor global o valor final do serviço a ser executado.  
 

4. PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO DAS LICITANTES 
 
4.1. A LICITANTE deverá, além de cumprir com todas as condições estabelecidas no Edital e neste Projeto 
Básico, obrigatoriamente apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, onde comprove que a licitante prestou serviços compatíveis com o Objeto desta 
Licitação. 
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4.2. REGULARIDADE FISCAL 
 

4.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 
4.2.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
4.2.3. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  
 

243. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá 
ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm; 

 
b) Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) especifica para participar de licitações, 

onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária 
da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
 

c) Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio 
tributário; 

 
4.2.4. Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser retirada no site: 
www.inss.gov.br.; 
 
4.2.5. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser retirada no site: 

www.caixa.gov.br.; 
 
4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei nº. 12.440/2011 art. 29, 
inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br; 
 
4.2.7. Certidão Negativa de Débito Ativa de competência da Procuradoria Geral do estado do respectivo 

domicílio tributário; 
 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, ou na 
omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1. Estimativa de Valores 
 
Para efeitos orçamentários e de teto de preço para a Tomada de Preços entre as licitantes, o valor global 
estimado dos serviços – a somatória dos preços unitários dos serviços, multiplicados por suas respectivas 
quantidades, listados na planilha em anexo – para: 
Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada 
do Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto e planilhas 

anexo a este Projeto Básico é de R$ 548.454,22 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 
cinqüenta e quatro reais e vinte e dois centavos).  
 
5.2. Os recursos correrão por conta da dotação orçamentária do exercício de 2016, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, a seguir detalhado: 

 
Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada 

do Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto e planilhas 
anexo a este Projeto Básico é de R$ 548.454,22 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 
cinqüenta e quatro reais e vinte e dois centavos). 

Funcional: 15.451.0022.2.242– Expansão, Recuperação e Manutenção de Infraestrutura; 
Fonte: 0030/0999. 
Dot. Orç: 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0030 = R$ 500.000,00 ( Quinhentos mil reais). 

 4.4.90.51.00.00.00.00.0999 =R$ 48.454,22 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e 
quatro reais e vinte e dois centavos). 

  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm
http://www.sefaz.mt.gov.br/
http://www.inss.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.trt23.jus.br/
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5.3. Para os exercícios de 2017, e durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos 
créditos consignados no Orçamento Geral do Município. 

 
6. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
6.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada período 
mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição poderá 
ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço, no final do mês em curso, e a última medição, após 

a conclusão do serviço ou da obra, independente do período mensal. 
 
6.2. As medições mensais constarão de folhas-resumo, contendo a relação dos serviços executados, as 
quantidades, unidades totais e parciais, conforme cronograma aprovado pela fiscalização. 

 
6.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição 
e a última medição (Medição Final). 

 
6.4. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra será elaborada por 
Comissão de Engenheiros designados pela Secretaria de Viação e Obras – VG. 
 
6.5. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado deverão ser 
encaminhadas pelo Eng. Fiscal à Secretaria de Viação e Obras – VG.  
 

6.6. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme o caso deverá constar a alíquota do 
ISS adotada pelo MUNICÍPIO. 
 
6.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A administração local será paga proporcional às medições mensais até 
o limite do valor licitado, e não incidirá sobre os aditamentos e reajustes previstos em Lei.  
 

7. FORMA DE PAGAMENTO:  
 

7.1. O pagamento das medições será efetuado pela Contratante, através de medições mensais com base 
no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada. 
 
7.2. Obedecido o cronograma e as solicitações da fiscalização, será procedida à medição dos serviços. 
Atestada a conformidade destes pela fiscalização, o contratado deverá apresentar a Nota Fiscal emitidas 

em nome da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
 
7.3. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data final da 
emissão do aceite da nota fiscal pela fiscalização. 
 
7.4. Se o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (trigésimo) dia de sua 
realização, por motivo não imputável à Contratada incidirá sobre o valor da mesma atualização financeira 

dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 
efetivo pagamento. 
 
7.5. O pagamento da fatura fica condicionado à comprovação pela contratada de regularidade fiscal, bem 
como dos seguintes documentos: 

 
243. Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 

 
b) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, correspondente 
ao mês da última competência vencida;  
 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão. 
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d) O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação da 
apresentação do seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução 

da obra, como também a apresentação do comprovante de prestação da garantia de execução do 
contrato de 5% (cinco) por cento. 

 
7.6. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar consignadas na 
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 
 

7.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e 
não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 
 
7.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta será 

formalmente comunicada pela fiscalização de sua situação, para que apresente justificativa e a 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou a pendência, ficará sujeita 
ao enquadramento nos motivos do artigo 78 da Lei n.8.666/93. 

 
8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA: 
 
8.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94 alterado pelo 
Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da Lei 10.192 de 14/02/01, de 
acordo com os índices de Obras de Construção Civil – INCC, Coluna 6, fornecidos pela Fundação Getúlio 
Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula: 

R  = V (I – Io)  Onde: 
                                      Io 

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado. 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser reajustado. 
Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato. 
I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação. 
 

8.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta apresentada 
na data da Licitação (Tomada de Preços), o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, 
com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período 32S32seqüente de 12 meses. 
 
8.3. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 
8.4. Os valores a serem pagos à Contratada, caso ocorra o atraso na data prevista , deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que a contratada não tenha dado causa ao atraso, pelos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º 
F, da Lei n.9.494, de 10-09-1997, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei n.11.960, de 29-06-2009, 
após decorridos 30 dias da data da emissão do aceite da nota fiscal. 
 

8.5. Quanto ao cronograma de desembolso, o MUNICÍPIO observará para que o cronograma máximo por 
período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do orçamento geral do 
município e PPA. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados 
no orçamento geral do Município. 
 

9. DAS SANÇÕES: 
 

9.1. A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela executada. 
 
9.2. Durante a execução da obra, verificada a existência de quaisquer falhas que importem em prejuízo 
ao Município ou a terceiros, serão considerada como inexecução parcial do contrato, sendo que, tal 
medida não exclui à contratada as sanções previstas de responsabilidade criminal e civil por danos morais 
ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 
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9.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem a justificativa 
aceita pelo Município e resguardadas as disposições dos arts. 86 a 88 da Lei n.8.666/93 acarretará a 

aplicação das seguintes sanções administrativas:  
  
9.3.1.ADVERTÊNCIA, nos casos de desatendimentos das determinações regulares dos engenheiros 
fiscais do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo 
do cronograma físico financeiro, e nos demais casos de inexecução parcial do contrato; 
  

9.3.2. MULTA, nos seguintes valores: 
 

243. de 0,33% (zero vírgula trinta e três) por cento, ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
da obra ou serviço em atraso, em até 30 (trinta) dias; 

 
b) de 10% (dez) por cento, sobre o valor da parcela da obra ou do serviço em atraso por período 
superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
c) de 15% (quinze) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em casos de subcontratação 
não autorizada pelo MUNICÍPIO; 
 
d) de 20% (vinte) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida; 
 

e) de 0,5% (zero vírgula cinco) por cento, calculada sobre o valor da contratação, por infração a 
qualquer das demais cláusulas ou condições previstas no edital, no contrato, ou na legislação que 
disciplina a contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos itens seguintes. 

  
9.3.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

 
243. Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com 

outrem, ceder ou transferir, total ou parcial o objeto do contrato, bem assim a sua fusão, cisão 
ou incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização do 
MUNICÍPIO, formalizada por meio de termo de aditamento ao contrato; 

 
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

 
c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo, se sujeita à mesma penalidade, o licitante que se 
abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. 

  
9.3.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE pelo período de até 5 (cinco) anos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos seguintes casos: 

 
243. Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou modificações 

contratuais, inclusive prorrogações contratuais em prejuízo ao erário público; e, 
 
b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

  
9.3.5. A aplicação das sanções previstas neste edital ou no contrato não exclui a possibilidade de 
responsabilização do licitante ou da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
  
9.3.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

  
9.3.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou do crédito existente no 
MUNICÍPIO, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a mesma 
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CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 

 
9.3.8. As multas e outras sanções aplicadas pelo MUNICÍPIO, só poderão ser revistas ou afastadas, por 
ato motivado do Fiscal do Contrato, ratificado pelo Secretário de Viação e Obras. 
  
9.3.9. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta individualizada e 

específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
  
9.3.10. Em quaisquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser assegurado ao licitante ou à 

contratada o contraditório e a ampla defesa. 
  
9.3.11. Constatado pelo MUNICÍPIO quaisquer das situações acima previstas para aplicação das sanções 

de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, o licitante ou a contratada deverá ser notificado, por escrito, sobre as 
irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado vista do processo o qual foram produzidas as 
provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por escrito, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 190 da Lei n.8.666/93. 
 
9.3.12. As inconsistências nos projetos básico e executivo, verificadas na realização do objeto desta 

licitação deverão ser comunicados à fiscalização, para fins de providências, junto à Empresa responsável 
pela sua elaboração. 
  
9.3.13. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa. 
  

9.3.14.A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
9.3.15. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência do Secretário de Viação e 
Obras, e equipe de fiscalização. 
 
 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
10.1 A vigência do contrato será de 360 dias podendo ser prorrogado na forma da Lei. 
 
10.2 O período para execução da obra objeto deste Projeto Básico será de 90 (noventa), dias a contar do 
recebimento da ordem de serviço pela licitante vencedora. 
 

11. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 
11.1. Contem os seguintes serviços:  
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA E REVESTIMENTOS DE TALUDES 

INFRA-ESTRUTURA  

MESO – ESTRUTURA 

SUPERESTRUTURA – FORMAS 

GUARDA CORPO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

LIMPEZA FINAL 
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11.2. Referentes a execução dos serviços em caso de qualquer impossibilidade de executar conforme 
projeto e especificações, nesses casos especiais, serão feitos levantamentos e adequação para as 

condições encontradas na época da execução, com adequação do projeto  e planilhas, conforme for 
estabelecido pelo engenheiro fiscal indicado pela Contratante. 
 
11.3 O objeto desta licitação contem:  
 
Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada 

do Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto e planilhas 
anexo a este Projeto Básico é de R$ 548.454,22 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 
cinqüenta e quatro reais e vinte e dois centavos).  
SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA E REVESTIMENTOS DE TALUDES 

INFRA-ESTRUTURA  

MESO – ESTRUTURA 

SUPERESTRUTURA – FORMAS 

GUARDA CORPO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

LIMPEZA FINAL 

 
Os itens descritos estão com BDI de 28,24% para serviços na planilha orçamentária, sendo este o 

maximo permitido. 
 
12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
12.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da empresa, expedida pelo 
cartório distribuidor da sede da licitante, acompanhada de certidão da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado da sede da empresa, indicando os cartórios distribuidores existentes na região, para o fim 

especificado, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. 
 
12.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativos ao último exercício 
social exigível (2015), e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a boa 
situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da apresentação da 

proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice geral de preços – disponibilidade 
interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que venha a 
substituir. 
 
12.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.9.317/1996 – Lei das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte “Simples”, e alterações posteriores se houver: deverá apresentar fotocópia do 
livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, ainda, por fotocópia do 
balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da 
sede ou do domicílio da licitante; 
 
12.4. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada – 

LTDA, deverá ser mencionando o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura e de 
encerramento, com a numeração do registro/autenticação na JUNTA COMERCIAL, reservando-se ao 

Município o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito 
de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas 
licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou 
autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 
 
12.5. Para as Sociedades Anônimas (Lei n.6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia registrada 

ou autenticada na Junta Comercial; 
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12.6. As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão 
apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta Comercial 

da sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, 
termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal 
da empresa e do contador. 
 
12.7. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia da declaração de 
inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede à 

condição de inatividade. 
 
12.8.O referido balanço patrimonial deverá ser devidamente assinado por Contador ou outro profissional 
equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
12.9. A boa situação financeira será avaliada pelos índices constantes na fórmula abaixo, devendo ser 
assinada pelo representante da empresa e pelo contador: 

 
243. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou 

superiores a 1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =  

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG =  

 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
LC =  

 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
  

b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no 

mínimo, 8% (oito) por cento do valor estimado para a contratação; 
  

c) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez) por cento do valor estimado da contratação; 

  
d) Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 
Administração Pública e com a iniciativa privada; 

  
e) Caso o valor total constante na Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e 
Administração Pública apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais 

ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na DRE – Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Comissão de Licitação diligenciará o licitante para apresentar as devidas justificativas.  

 
12.10. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, e 
caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de efetuar cálculos, 
por meio do contador a ser solicitado como equipe de apoio; 
  

12.11. Caso seja necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial do cálculo correspondente. 

 
12.12. Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso 
contrário o licitante será considerado inabilitado; 
 
12.13. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um), detalhado no item 

acima 12.9., deverá comprovar que possui Capital Social mínimo no valor de 10% (dez) por cento do 
valor estimado da contratação, podendo o capital social ser atualizado até a data da abertura do certame; 
 
12.14. Declaração dos contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública, vigentes na 
data da sessão pública de abertura dos envelopes, estabelecida no preâmbulo, ou nas datas prorrogadas, 
deste edital, com os respectivos valores de cada contrato. 
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12.15. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme 
modelo ANEXO.  
 
12.16. Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas 
certidões de falência quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor. 

  
13.DA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA E CESSÃO: 
 
13.1. É vedada a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o conjunto de itens para os 

quais foi exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica operacional para fins de comprovação 
de execução de serviços com características semelhantes.  
 

13.2. A critério do MUNICÍPIO poderá a Contratada, sob o regime de responsabilidade solidária, 
subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 20% (vinte) por cento do valor global do contrato.  
 
13.3. Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão de obra isolada.  
 
13.4. A Contratada, ao solicitar a subcontratação deverá demonstrar e documentar que esta abrangerá, 
tão somente, etapas dos serviços, e que a subcontratação reforçará a capacidade técnica da contratada, 

que executará o principal do objeto por seus próprios meios, assumindo a responsabilidade integral pela 
qualidade dos serviços contratados.  
 
13.5. A empresa contratada deverá informar a subcontratação, previamente e por escrito à fiscalização 
do Contratante, e deverá apresentar as documentações a seguir relacionadas:  
 

13.5.1. Relação das obras/serviços a serem subcontratadas, Comprovação de possuir, em seu quadro 
funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subcontratadas.  

 
13.5.2. Comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada;  
 
13.5.3. Declaração de que os diretores, responsáveis técnicos, sócios ou empregados da subcontratada 
não ocupam cargos comissionados da Prefeitura de Várzea Grande. 

 
13.6. É vedada à licitante vencedora, durante a execução do contrato, subcontratar empresas as quais 
participaram desta licitação e que foram consideradas inabilitadas ou desclassificadas as propostas neste 
certame.  
 
13.7. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada, mediante contrato 
firmado entre a empresa contratada e o seu Subcontratado, a apresentação de todos os documentos 

exigidos, com a ciência formal da fiscalização do Município.  
 
13.8. Deverá constar no contrato, a ser firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s):  

a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, 
pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta 

Licitação;  
b) Cláusula especificando as parcelas das obras/serviços subcontratados discriminando suas 

quantidades e cronograma;  
c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela fiscalização do Município ora 
contratante, de atestado técnico em documento único, contemplando as parcelas das obras 
efetivamente executadas pelas empresas. 
 

13.9. O contrato a ser firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à fiscalização do 

Contratante, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar 
responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 
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13.10. É causa de rescisão contratual e aplicação de penalidades, a subcontratação sem a ciência escrita 
do Contratante.  

 
13.11. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas – EST e 
Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente Edital e normas técnicas.  
 
13.12. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa contratada 

constantes deste edital e seus anexos.  
 
13.13. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução das obras 
subcontratadas, o MUNICÍPIO poderá desautorizar a subcontratação.  

 
13.14. O Contratante se reserva no direito de, após a contratação dos serviços, solicitar que a contratada 
forneça a lista de pessoal técnico e auxiliar da empresa, bem como de suas subcontratadas, para fins de 

comprovação de suficiência por ele realizada e de determinar a substituição de membros da equipe que 
não esteja apresentando a qualificação e o rendimento desejado. 
 
13.15. O Contratante se exime de quaisquer responsabilidades relativas à subcontratação, referentes a 
eventuais ações trabalhistas, decorrentes da subcontratação, inclusive caberá à Contratada assumir tal 
encargo. 
 

13.16. A Contratada se compromete substituir a subcontratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na 
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo-se o percentual originalmente contratado até a sua 
execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução 
da parcela originalmente subcontratada.  
 

13.17. A Contratada é responsável pela padronização, compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e 
pela qualidade de todos os serviços subcontratados para execução da obra.  

 
13.18. Não será admitida a cessão do contrato, salvo a hipótese de subcontratação cientificada. 
 
 
14. EXIGÊNCIAS DA CONTRATANTE: 

 
14.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela SMVO/Várzea Grande, através 
do(s) fiscal(is) da obra por ela indicados;  
 
14.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da fiscalização; 
 
14.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas pelos 

fiscais/SMVO/VG; 
 
14.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas de serviços, 
devidamente homologados pela SMVO/VG; 
 

14.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão indicados pelos 
engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem ônus a Contratante; 

 
14.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com as exigências 
das Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão ser retirados do canteiro de 
obras no prazo máximo de 24 horas; 
 
14.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) obedecerão, os 

mesmos da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem alteração dos valores 
estabelecidos. 
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15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 
 
15.1. Apresentar no quadro pessoal, técnicos capacitados e qualificados para execução dos serviços 
previstos no objeto desta licitação; 
 
15.2. Dar condições aos colaboradores e técnicos designados para executarem os serviços 

supramencionados, obrigatoriamente: Equipamento para Proteção Individual (EPI), crachás e uniformes 
com logomarca da CONTRATADA identificando os mesmos no local de trabalho, bem como a visualização 
para a população local, transeuntes e engenheiros fiscais; 
 

15.3. Prestar esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela 
CONTRATANTE e demais órgãos contratadores; 
 

15.4. Assumir responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos bem como: taxas, tarifas, 
contribuições, emolumentos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação; 
 
15.5. Permitir e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar os serviços objeto desta licitação; 
 
15.6. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus colaboradores, diretamente à 

SMVO/PMVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
 
15.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto desta licitação, sem prévia autorização da SMVO/PMVG; 
 
15.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à SMVO/PMVG ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 
15.9. Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, inclusive acidentes que possam vir a acontecer no local e em função da obra, aos 
contratados pela empresa, transeuntes e outros, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento deste Projeto Básico e do Edital; 
 
15.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Projeto Básico e no Edital. 
 
15.11. Manter durante a execução da obra Técnico em segurança do trabalho obedecendo aos critérios e 

normas do ministério do trabalho e da legislação vigente. 
 
15.12. A contratada deverá ao final da obra entregar o Asbuilt para a contratante. 
 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
São obrigações da CONTRATANTE, além das condições estabelecidas no edital e neste Projeto Básico, o 

seguinte: 
 
16.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 
 
16.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
contratuais; 

 
16.3. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento da execução desta licitação e anexar aos autos do 
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processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências; 

 
16.4. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes do objeto contratual 
executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
 
16.5. Atestar o recebimento provisório da execução ao final  dos serviços e aplicação dos materiais objeto 
desta licitação; 

 
16.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas datas estipuladas no instrumento contratual; 
 
16.7. Emitir o termo de recebimento definitivo de execução da obra até 90 dias do recebimento 

provisório. 
 
17. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

 
a) certidão de Registro ou inscrição da empresa junto ao CREA da região, ou Conselho Competente. 
 
b) a licitante deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras, pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do art. 30, II e § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
c) a comprovação de aptidão a ser feita para atender ao que se refere à alínea “b”, será por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais, para efeito de satisfazer as 
exigências relativas à qualificação técnica da empresa para o objeto desta licitação, a licitante deverá 
demonstrar: 

 
c.1) através de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, emitidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter a mesma executado obras com 
objeto de características semelhantes, nas quantidades exigidas pelas parcelas de maior relevância 
técnica e de valor significativo do objeto desta licitação, conforme as especificações que se seguem: 

 
c.1.1) Apresentar somente atestados ou certidões necessários e suficientes para comprovação 

do exigido, devendo indicar com grifos ou indicação sobre as páginas relativas a essas 
demonstrações, para o fim de apenas facilitar os trabalhos da Comissão de Licitação, destacando 
os itens que comprovem as respectivas exigências. 

 
c.1.2) Os atestados deverão conter as seguintes informações básicas, no que se refere ao nome 
do contratado e do contratante, identificação do objeto do contrato, a situação e natureza da 
obra e/ou serviços executados, bem como as quantitativos. 

 
c.1.3) A relação de máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da 
licitação, deverá estar acompanhada da declaração de que os mesmos estarão disponíveis na 
data do recebimento da Ordem de Serviço. 
 

c.1.4) A relação nominal explicita dos profissionais de nível superior, a serem alocados aos 
serviços objeto desta licitação, com o número de registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e do respectivo título de habilitação, referindo-se, pelo menos, ao engenheiro 
civil. 
 
c.1.5) a licitante deverá apresentar Termo de Compromisso que a mesma formalizou com os 
profissionais de nível superior indicados para os fins da comprovação de sua qualificação técnica, 
que declare que executarão os serviços pertinentes a sua especialidade técnica e operacional, 

pelo qual a empresa se compromete em dar fiel cumprimento na execução do objeto desta 
licitação; 
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d) para o atendimento das comprovações no que se referem às máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, a licitante, 

fará o respectivo atendimento mediante a apresentação de relação explicita e da declaração formal da 
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, dispensáveis as comprovações de propriedade e de 
localização dos mesmos. 
 
e) além das comprovações previstas nas alíneas “b”,“c” e “d” a licitante deverá comprovar que 
possui no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro reconhecido pelo CREA, que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes, no que se refere às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação, conforme descrito abaixo: 
 

f) a comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho 
(CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato 
social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

 
g) Declaração contendo pessoal técnico especializado, considerado essencial para cumprimento do 
objeto licitado, de modo a atender a exigência quanto à equipe mínima; relação esta que deverá 
constar o nome e a função de cada pessoa, indicando expressamente o(s) Responsável(is) Técnico(s). 
A licitante deverá declarar disponibilizar para a execução da obra no mínimo os profissionais listados 
no quadro a seguir: 

 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QTD 

01 Engenheiro Civil Sênior, Responsável Técnico da Obra, Residente (15 anos 
de Formado) 

01 

02 Mestre de Obras 01 

 
h) para os fins da comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata as alíneas “e” e “f”, 
que corresponde ao disposto no inciso I do § 1º c/c a previsão legal disposta do §10 do art. 30 da Lei 
nº 8.666/93, a licitante fará declaração formal com a indicação do nome, CPF, nº do registro na 
entidade profissional competente, do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços 

que a licitante se propõe a participar neste certame. 
 
243. o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de 

responsabilidade técnica de que trata o item 17 ”e”. 
 
j) Declaração formal do responsável técnico com firma reconhecida em cartório, quanto a sua 

disponibilidade para a execução do objeto da licitação. 
 
18. Da Capacitação Técnica – Operacional: 
 
18.1. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 
comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

 

 
B) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 
 
A1 – Ponte de Concreto com Área Mínima de 100,00 m² 

 
 

18.1.1. Da Capacitação Técnica Profissional: 
 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 395104/2016                                                Tomada de Preços N. 04/2016 

 

 

 

 

 Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município por meio de parecer n.109/2016 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700, Várzea Grande – T – Fone/; (65) 3688.8020                  42 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro(s) 
detentor( 42 S) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos atestados de 

responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, 
fornecidos por pessoa de direito público ou privado, sendo este: 
 
Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  
 

A1 – Execução de Ponte de Concreto, 

 
 
19. PROPOSTA 
 

19.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme definido pelas 
planilhas anexas, não podendo os preços unitários serem superiores ao apresentados pela Administração 
(Prefeitura). 

 
19.2. As licitantes apresentarão o demonstrativo de composição analítica do BDI Maximo de 
28,24% para todos os serviços adotados nas propostas, detalhando, ainda, o percentual de serviços, 
equipamentos, materiais e curvas ABC de insumos e serviços. 
 
19.3.Na composição de custos unitários as licitantes deverão apresentar discriminadamente as parcelas 
referentes à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços. 

 
19.4.A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em seu orçamento, 
com desoneração; 
 
19.5.Não observada, na proposta de preços, as condições estabelecidas nos subitens acima, a proposta 
será desclassificada. 

 
19.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas, indicando como 
limite dos preços a mediana constante nas tabelas oficiais utilizadas no orçamento elaborado pela 
Empresa responsável pelo Projeto. 

 
19.7. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para 
mais ou para menos. 
 
19.8. Só será aceita cotação em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo arábico e, de 
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se 

qualquer valor além dos centavos. 
 
19.9.O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da data da abertura. 
 
19.10.Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto desta licitação, 

observadas as condições constantes no memorial descritivo, com periodicidade mensal;  
 

19.11. A proposta das licitantes levará em consideração que as obras/serviços deverão ser entregues em 
perfeitas condições de funcionamento; 
 
19.12.Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que 
atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto(s) desta licitação; 
 

19.13. Prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a partir da expedição da Ordem de 
Serviço. 
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20.ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

 
A Administração local será paga proporcional às medições mensais até o limite do valor licitado, não 
incidirá sobre aditivos, reajustes previsto em lei, se necessário for.  
 
20.1.Os serviços serão fiscalizados pela Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 
formalmente designada para tanto os Servidores: 

 
Engº. Civil Clovis Pereira Mendes Filho CREA nº MT 02040/D tel 65 – 99906-6206, 
 

21 – DA GARANTIA 

21.1 – No ato da assinatura do contrato, objeto desta licitação, a empresa vencedora deverá prestar 
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades 
previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93; 

21.2 – Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao Banco do 
Brasil, agência 2764-2, conta corrente nº 15485-7, devendo o comprovante de depósito ser apresentado 
imediatamente, em original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo Financeiro, para 
lançamento contábil na Secretaria Municipal de Finanças. 
21.3 – Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter 
expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do contrato, a 
cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 

irrevogabilidade. 
21.4 – A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no 
Brasil, para ser cumprida e exeqüível na cidade de Várzea Grande/MT, devendo ter prazo superior ao 
futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 
21.5 – Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX; 

21.6 – Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a CONTRATADA por Lote  ficara 
obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a 
modalidade que tenha escolhido. 
21.7 – A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter 

créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 
21.8 – Uma vez aplicada multa à CONTRATADA por Lote, e realizado o desconto do valor apresentado 
como garantia, poderá a CONTRATANTE convocar a empresa CONTRATADA por Lote para que 
complemente aquele valor inicialmente oferecido. 
21.9 – No caso de rescisão do Contrato determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.8666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa 
da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas 

e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80 da Lei n.8666/93. 
21.10 – Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA por Lote, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos 
pela execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93). 

21.11- A garantia prestada pela CONTRATADA por Lote ou seu saldo, se houver, será liberada ou 
restituída após a execução do contrato, conforme disposto no §4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 

8.666/93, devendo o representante da empresa CONTRATADA por Lote, entregar requerimento dirigido à 
Secretaria Municipal de Finanças. 
21.12- A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do 
interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado 
sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação. 
 

22. DO SEGURO 
22.1.  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, seguro contra riscos de engenharia 
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com validade para todo o período de execução do objeto, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de 
origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, 

desentulho e despesas extraordinárias.  
22.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 
pelos danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em 
decorrência da execução do objeto.  
22.1.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 

período de execução do objeto, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva 
apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, 
da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

 

23. SUGESTÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços  Empreitada Global, sob o regime 
de execução indireta de empreitada por preço global. 
 

243. Caso seja utilizado reajuste, o índice é o INCC Coluna 6 da Fundação Getúlio Vargas. 
Várzea Grande/Mt., 22 de agosto de 2016 

 
 
 

 
Olindo Pasinato Neto 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico  
 
 
 
SECRETÁRIO DA PASTA: Luiz Celso Morais de Oliveira 
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ANEXO I DO TR 

Memorial Descritivo 

OBRA DE ARTE  
 

PROJETO DE ENGENHARIA DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O CÓRREGO SANTANA  
 

 
LOCAL: VÁRZEA GRANDE -MT 

TRECHO: ESTRADA DO ENGORDADOR 

DIMENSÕES: 19,70 X 5,40metros 
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1. APRESENTAÇÃO 
A prefeitura Municipal de Várzea Grande, apresenta a elaboração do Projeto Executivo de Engenharia 
para a construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada do Engordador: 

 Local: Estrada do Engordador; 

 Município:Várzea Grande /MT 

 Trecho: Estrada do Engordador 

 Dimensões: 19,70 X 5,40metros delargura; 
 

2. MAPA DE SITUAÇÃO 
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Estrada do Engordador,  
Várzea Grande - MT 
Coordenada Geométrica WGS 84  
-15.671890, -56.073236 

 
3. Localização e acesso: 
 
Tomando como referência a ponte Sergio Motta, partindo desta no sentido Estrada Dr. Paraná (Sebastião 
de Oliveira) por 450,00m até a Rotatória que cruza a Alameda Júlio Muller, tomando a 3º saída com 
sentido a Av. Ribeirão inicialmente por um trecho pavimentado e em seguida por estrada de terra com 
destino a comunidade do Engordador. O trajeto completo é de 5,6 km.  

 
4. DADOS BÁSICOS 

4.1. Resumo 
Trata-se o projeto da Ponte sobre o Córrego Santana de um sistema isostático constituído por um único 
trecho bi apoiados, sendo este único vão central com 17,20m, que com o trecho de encabeçamento 
totaliza uma extensão de 19,30m. 

4.2. – Infraestrutura 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 395104/2016                                                Tomada de Preços N. 04/2016 

 

 

 

 

 Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município por meio de parecer n.109/2016 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700, Várzea Grande – T – Fone/; (65) 3688.8020                  49 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

Tomando como base os resultados das sondagens realizadas, foi feita a opção do uso de fundação com 
blocos de coroamento por estacas escavadas de número de 4 unidade e com diâmetros unitários de 

0,30m assentados em terreno com resistência compatível com as cargas atuantes apresentadas no 
projeto. 

4.3. – Mesoestrutura 
A mesoestrutura é constituída por pilares curtos em concreto armado detalhados em projeto que 
partem do bloco de coroamento das fundações. Para apoio da superestrutura foram projetadas 
travessas em concreto armado, consoles de apoio e a parelhos elastoméricos dotiponeoprene fretado 

para apoio das vigas pré-moldadas. 
4.4. – Superestrutura 

O sistema estrutural isostático que com põe a superestrutura é constituído por 02 vigas de concreto 
pré-moldadas protendidas pelo sistema de pré-tensão com emprego de cordoalhas aderentes. 

 
O trem tipo utilizado para o cálculo das cargas móveis é o de 45 t. A seção transversal da 
superestrutura é composta de uma única pista livres de 3,40m, guarnecidas por dois guardas rodas do 

tipo New Jersey de 0,40m e uma única passarelas para pedestres de1,20m protegidas por guarda-
corpos metálico de 1,10 m de altura fixado na laje em concreto, totalizando a seção transversal 
em5,40m. 
 

4.5. – Especificações dos materiais: 
Concreto 
Infra-estrutura.........................Fck 25 MPa 

Mesoetrutura............................Fck 25 MPa 
Vigas Pré-moldadas......................Fck 40 MPa 
 
 
Aço 
Armadura Passiva.........................CA 50 

Armadura Ativa.......................... CP 190 RB 
 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
5.1. Concreto 

Concreto é um a mistura em proporção prefixada de cimento, água e agregado, de tal modo que venha 

formar uma massa homogênea e de consistência mais ou menos plástica e que endureça com o tempo. 
Embora o concreto fresco tenha interesse apenas transitório, deve ser ressaltado que a resistência de um 
concreto com determinadas proporções é seriamente influenciada pelo grau de adensamento. Portanto, é 
essencial que a consistência da mistura do concreto seja tal que o concreto possa ser transportado, 
lançado, adensado e acabado com suficiente facilidade e sem segregação. Qualidade da Água de 
Amassamento influência fundamental da quantidade de água da mistura sobre a resistência do concreto. 
No entanto, a qualidade da água também tem um papel importante: impurezas contidas na água podem 

influenciar negativamente a resistência do concreto ou causar manchamento da sua superfície, ou, 
também, resultar corrosão da armadura. Por essas razões, deve-se dar atenção à qualidade da água para 
amassamento e para cura do concreto. Deve-se fazer uma diferença nítida entre a qualidade da água de 
amassamento e o ataque ao concreto por águas agressivas. Na verdade, algumas águas que podem ser 

prejudiciais ao concreto endurecido podem ser inócuas ou mesmo benéficas quando usadas no 
amassamento. A água de amassamento não deve conter matérias orgânicas indesejáveis nem substâncias 

inorgânicas em teores excessivos. Considere nestas especificações de obras, a qualidade da água utilizada 
para o amassamento deve ser boa para beber. Uma água potável raramente contém sólidos inorgânicos 
dissolvidos em proporções maiores do que 2 000 partes por milhão, e via de regra, menos do que 1000 
ppm. Para uma relação água/cimento 0,5, este último teor corresponde uma quantidade de sólidos 
representando 0,05 % da massa de cimento, assim seria pequeno, qualquer tipo de efeito dos sólidos 
comuns. 

 

5.2. Materiais 
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5.2.1. Cimento 

Cimento, na acepção geral da palavra, pode ser considerado todo material com propriedades 
adesivas e coesivas capaz de unir fragmentos de minerais entre si de modo a formar um todo 
compacto. Esta definição abrange uma grande variedade de materiais. No campo da construção, o 

significado do termo "cimento" se restringe aos materiais ligantes usados com pedras, areia, tijolos, 
blocos etc. Os constituintes principais desse tipo de cimento são os calcários, de modo que na 
engenharia civil e na construção se pensa em cimento calcário. Os cimentos que interessam no 
preparo do concreto têm a propriedade de endurecer mesmo dentro d'água, devido a reações 
químicas com esse elemento, e, portanto, são denominados cimentos hidráulicos. Os cimentos 
hidráulicos são constituídos principalmente por silicatos e aluminatos de cálcio e podem ser 
classificados de forma ampla como cimentos naturais, cimentos Portland e cimentos aluminosos. 

O cimento empregado na Ponto sobre o córrego Santana será o Portland comum ou de alto forno, 
devendo satisfazer as prescrições das NBR 5732 e NBR 5735 da ABNT. Caberá a Fiscalização aprovar 
o cimento a ser em pregado, podendo exigir a apresentação de certificado de qualidade, quando 
julgar necessário. Todo cimento deverá ser entregue no local da obra, em sua embalagem 
original. O cimento deverá ser armazenado em local seco e obrigado, pôr tempo e forma de 
empilhamento que não comprometam sua qualidade.  

5.2.2. Agregados 

Os agregados para a confecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais sãos, resistentes e 
inertes, de acordo com as definições abaixo. Deverão ser armazenados separadamente, isolados do 
terreno natural pôr assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento. Deverá existir o 
cuidado em evitar contaminantes dos agregados pelo terreno natural. 

5.2.2.1. Agregado Miúdo 

0 agregado miúdo é a areia natural quartzosa do diâmetro máximo ou igual a 4,8 mm. Deve ser 
limpo e não apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica.  
A utilização de areia natural da região do córrego Santana somente poderá ser efetivada mediante 

autorização da Fiscalização.  

5.2.2.2. Agregado Graúdo 

Consistirá em pedra britada, seixo rolado britado ou não, de diâmetro máximo superior a 4,8 mm e 
inferior a 75 mm isento de partículas aderentes, e não podendo apresentar substâncias nocivas, 
como torrões de argila e matéria orgânica.  

O agregado graúdo será constituído pela mistura de partículas de diversos diâmetros, em proporções 
convenientes, de acordo com os traços a serem fornecido pelo contratado a fiscalização que 
mantenham as resistências indicadas. 

5.2.2.3. Pedra de Mão 

A pedra de mão para concreto ciclópico, de granito ou outra rocha estável, deverá ter qualidade 
idêntica para a pedra britada a ser empregada na confecção do concreto. 
Deverá ser limpa e isenta de incrustações nocivas e sua máxima dimensão não será inferior a 30 cm, 
nem superior à metade da dimensão mínima do elemento a ser constituído. 

5.2.3. Água 

Doce, limpa e isenta de substâncias estranhas e nocivas como silte, óleo, sais ou matéria orgânica 
em proporção que com prometa a qualidade do concreto. A fiscalização poderá exigir à 
análise de laboratório em obediência ao especificado na 6118 da ABNT, ítem 8.1.3. 
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5.2.4. Aditivos 

O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores, retardadores de pega, entre outros, só 
serão permitido mediante autorização expressa da Fiscalização. 
Quando empregados aditivos em concreto ou argamassas que tenham contato com a armadura, 

estes não poderão conter ingredientes que possam provocar corrosão de aço, particularmente a 
corrosão sob tensão. 

5.2.5. Equipamento 

Em havendo nesta obra a característica da possibilidade da realização das vigas projetadas em 

canteiro externo, a natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão 
do tipo e dimensões do serviço a executar. O executante deverá apresentar a relação detalhada do 
equipamento a ser empregado na obra, para apreciação e aprovação da Fiscalização, caso o mesmo 
não seja indicado no projeto.  

5.3. Concreto 
5.3.1. Dosagem 

O concreto consistirá na mistura de cimentoPortland, agregados e água. A determinação do 
traço do concreto deverá ser feita através de dosagem experimental em laboratório quando da 
execução da obra.  Os agregados miúdo e graúdo existentesno local deverão obedecer às 
especificações da ABNT e o fator água / cimento obtido da resistência de dosagem f28. O cimento 
utilizado deverá ser o CP-32 ou similar. 
Serão consideradas também, na dosagem dos concretos, condições peculiares, como 

impermeabilização, resistência ao desgaste,ação de águas agressivas, aspectos d as superfícies, 
condições decolocação, etc. A operação de medida dos materiais componentes do traço deverá, 
sempre que possível, ser realizada "em peso", em instalações gravimétricas, automáticas ou de 

comando manual, prévia e corretam ente aferidas. 
Quando a dosagem do concreto for por processo volumétrico, deverão ser empregados caixotes de 
madeira ou de metal, de dimensões corretas, indeformáveis pelo uso, e corretamente identificados 

em obediência ao traço fixado. 
Quando da operação de enchimento dos caixotes, o material não poderá ultrapassar o plano da 
borda, não sendo permitido, em   hipótese alguma, a formação de abaulamentos, para o que deverá 
ser procedido sistematicamente o arrasamento das superfícies finais. 
Atenção especial deverá ser dada a m edição da água de amassamento, devendo ser previsto 
dispositivo de medida capaz de garantir a m edição do volume de água com um erro inferior de 3% 
do fixado na dosagem. 

5.3.2. Preparo 

O concreto poderá ser p reparado no local da ob ra ou recebido pronto para o em prego imediato, 
quando preparado em outro local, transportado. 
O preparo do concreto no local da obra de  verá ser feito em betoneira do tipo e 

capacidade aprovados pela Fiscalização e somente será permitida a mistura manual em caso de 

emergência, com a devida autorização da Fiscalização, desde que seja enriquecida a mistura, com 
pelo menos 10% do cimento previsto no traço adotado. Em hipótese alguma a quantidade total de 
água de amassamento será superior à prevista na dosagem, havendo sempre um valor fixo para o 
fator água / cimento. 
Os materiais serão colocados no tambor de modo que umaparte da água de amassamento seja 
admitida antes dos materiais secos; a ordem de entrada na betoneira será: parte do agregado 

graúdo, cimento, areia, e o restante da água de amassamento e, finalmente, o restante do agregado 
graúdo. Os aditivos deverão ser adicionados à água em quantidades certas, antes do seu lançamento 
no tambor, salvo recomendação de outro procedimento, pela Fiscalização. 
A mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para um a quantidade inteira e 
sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, 
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ou que contenham cimento endurecido, serão rejeitados. O uso de cimento proveniente de sacos 
usados ou rejeitados não será permitido. 

 
Todos os dispositivos, destinados à medição para preparo do concreto deverão estarsujeitos à 
aprovação da Fiscalização. 
Quando a mistura for feita em central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira e os 
métodos usados deverão estar de acordo com os requisitos deste item. 
O concreto deverá ser preparado som ente nas quantidades destinadas ao uso imediato. O concreto 

que estiver parcialmente endurecido não deverá ser re-misturado. 

5.3.3. Transporte 

Quando a mistura for  preparada fora do local da obra, o concreto deverá ser transportado para o 
canteiro de serviço em  caminhões apropriados, dotados de betoneiras. O fornecimento do concreto
 deverá ser regulado de modo a que a concretagem seja feita continuam ente, a não ser quando 

retardada pelas operações próprias da concretagem. Os intervalos entre asentregas deverão ser tais 
que não permitam o endurecimento parcial do concreto já colocado e em caso algum deverão 
exceder 30 minutos. 
Amenos que de outro m odo, autorizado por escrito, pela Fiscalização, o caminhão misturador dotado 
de betoneira deverá ser equipado com tambor giratório, impermeável, e ser capaz 
detransportar e descarregar o concreto sem que haja segregação. A velocidade do tambor gira tório 
não deverá ser menor que duas nem maior que seis rotações por minuto. 

O volume do concreto não deverá exceder à indicação do fabricante ou aos 80 % 
dacapacidade do tambor. 
 
O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga final do concreto da betoneira não 
deverá exceder de meia hora. Durante este intervalo, a mistura deverá ser removida, de modo 
contínuo, um a vez que não será permitido o concreto permanecer em repouso, antes de seu 

lançamento por tempo superior a trinta minutos. As carrocerias dos caminhões transportadores 

deverão ser lisas, metálicas e equipadas com portas que permitam o controle da descarga do 
concreto sem provocar segregação. 
Deverão ser providenciadas capas de proteção para abrigar o concreto durante o transporte, quando 
se fizer necessário. 
O caminhão transportador deverá permitir a entrega de concreto, no canteiro de serviço, 
completamente misturado e uniforme. 

Nos casos de transporte em caminhão-betoneira, admite-se um tempo máximo de transporte 
de cinquenta minutos. 

5.3.4. Lançamento 

O lançamento do concreto só poderá ser iniciado após o conhecimento dos resultados dos ensaios, 

mediante autorização da Fiscalização. Para isso será necessário, também, verificar se a armadura 
está montada na posição exata, se as formas, quando de madeira, forma suficientemente molhadas, 
e se, de seu interior, forma removidos os cavacos de madeira, serragem e demais resíduos das 
operações de carpintaria. 
O lançamento do concreto de um a altura superior a dois metros, bem como acúmulo de grande 

quantidade em um ponto qualquer e ou seu posterior deslocamento, ao longo das formas, não serão 
permitidos. 

Calhas, tubos ou canaletas poderão ser usados com o auxiliaresno lançamento do concreto. Deverão 
estar dispostos e ser usados de modo que eles próprios não provoquem segregação do 
concreto. 
Todas as calhas, canaletas e tubulações deverão ser mantidas limpas e isentas de camada de 
concreto endurecido, devendo ser preferencialmente feitas ou revestidas com chapas metálicas. 
O lançamento do concreto sob água deverá ser realizado com supervisão direta da Fiscalização 
e som ente deverá ser em pregado concreto cuja tensão de ruptura à compressão não seja 

inferior a 20 MPa com 20% de excesso de cimento. Para evitar segregação, o concreto será 
cuidadosamente colocado em sua posição final, em massa compacta, por meio de um funil ou de 
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uma caçamba fechada, de fundo móvel, ou, por outros meios aprovados, e não deve ser perturbado 
depois de ter sido depositado. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a água parada no local do lançamento. O 
concreto não deverá ser colocado diretamente em contato com a água corrente. O método de lançar 
o concreto deverá ser regulado de modo a que sejam obtidas camadas aproximadamente 
horizontais. 
Quando for usado um funil, este deverá consistir de um tubo de mais de 25 centímetros de 
diâmetro, construído em seções acopladas um as às outras, por flanges providos de gaxetas. O 

modo de apoiar o funil deverá permitir movimentos livres de extremidade de descarga e seu 
rebaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O funil deve rá ser 
enchido pôr um método que evite a lavagem do concreto. O fluxo de concreto deverá ser 
contínuo até o término do trabalho. 

 

5.3.5. Adensamento de Concreto 

O concreto deverá ser bem adensado dentro das formas, mecanicamente, usando-se para isso 
vibradores de tipos e tamanhos aprovados pela Fiscalização, com uma frequência mínima de  
3.000 impulsos por minuto. Somente será permitido o adensamento manual em  caso de 
interrupção no fornecimento de força motriz indispensável ao término da moldagem da peça em 
execução, devendo-se, para este fim, elevar o consumo de cimento de 10% , sem que seja acrescida 
a quantidade de água de amassamento. 

Para a concretagem de elementos estruturais, serão em pregados, preferencialmente, vibradores de 
imersão com diâmetro da agulha vibratória adequado às dimensões da peça, ao espalhamento e à 
densidade de ferros da armadura metálica, a fim de permitir a sua ação em toda a massa a 
vibrar,sem provocar por penetração forçada, o afastamento das barras de suas posições corretas. 
A posição correta de emprego de vibrador es de imersão é a vertical devendo ser evitado seu 
contato demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura, assim como sua 

permanência demasiada em um mesmo ponto, o que poderá causar refluxo excessivo da pasta em 

torno da agulha. 
O afasta mento de dois pontos contíguos de imersão do vibrados, deverá ser de no mínimo 30 cm. 
Na concretagem de lajes e placas depois o ou peças de pouca espessura e altas, o emprego de 
placas vibratórias é considerado obrigatório. 
A consistência dos concretos deverá satisfazer às condições de adensamento com a vibração e à 
trabalhabilidade exigida pelas peças a moldar. 

 

5.3.6. Cura e Proteção 

O concreto a fim deatingir sua resistência total, deverá ser curado e protegido eficientemente contra 
o sol, vento e chuva. A cura deve continuar durante um período de 7 dias após o lançamento, caso 

não existam indicações em contrário. 
A água para a cura deverá ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto. A cura por 
membrana, pode ser aplicada desde que previamente aprovada pela fiscalização. 

5.4. Argamassa 

Salvo autorização em contrário dada pela Fiscalização, as argamassas deverão ser preparadas em 

betoneira. Sendo permitida  a mistura m anual, a areia e o cimento deverão ser misturados a seco 
até a obtenção de mistura com  coloração uniforme, quando então será adicionada a água 
necessária a obtenção de argamassa de boa consistência de modo a permitir o manuseio e 
espalhamento fácil com a colher de pedreiro. A argamassa que não tiver sido em pregada dentro de 
45 minutos após a sua preparação, será rejeitada não sendo permitido o seu aproveitamento, 
mesmo que ela seja adicionada mais cimento. 
As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares e preparo do berço dos 

aparelhos de apoio serão de cimento e areia, com resistência aos 28 dias de 23 MPa. 
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5.5. Controle 
5.5.1. Concreto 

Para garantia da qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverão ser 
efetuados,inicialmente, ensaios de caracterização dos materiais. 

Os ensaios de cimento deverão ser feitos em laboratório, obedecendo ao que preceituam os NBR 
7215 e NBR 5740,da ABNT. Quando existir garantia de homogeneidadede produção para 
determinada marca de cimento (certificado de produção emitidos por laboratório ou marca de 
conformidade da ABNT), não será a realização frequente de ensaios de cimento. 
Quando for conveniente o emprego de cimento de outra qualidade, que não o Portland comum, de 
verá haver autorização expressa da Fiscalização, devendo o material empregado atender às 
prescrições da ABNT. 

Em cada 50 sacos de um a partida de cimento, deverá ser pesado um para verificação de peso. Caso 
seja encontrado saco com peso inferior a 98% do indicado, todos os demais deverão ser pesados, a 
fim de que seja m corrigidos os seus pesos antes de seu emprego. 
A dosagem racional deverá ser feita em laboratório tecnológico, pôr método baseado na relação 
água/cimento, mediante conhecimento prévio da Fiscalização. 
O controle de qualidade do concreto deverá ser feito em três fases, a saber. 

5.5.2. Controlede Execução 

Tem a finalidade de assegurar, durante a execuçãodo concreto, o cumprimento dos valores fixados 
na dosagem, sendo, para isto, indispensável o controle gravimétrico do traço, da um idade dos 
agregados, da com posição granulométrica dos agregados e do consumo de cimento, para a 
introdução das correções que se fizerem necessárias à manutenção da dosagem recomendada. 

 
A frequência das operações de controle acima indicados é função do tipo de obra e do volume de 
concreto a executar: deverá ficar a critério da Fiscalização, e ser capaz de assegurar a continuidade 
da qualidade exigida. 

5.5.3. Controle de verificação de Resistência Mecânica 

Tem por finalidade verificar se o concreto foi convenientemente dosado a assegurar a tensão mínima 
de ruptura fixada no cálculo. Este controle será feito pela ruptura de corpos de prova cilíndricos de 
concreto. 
O número de corpos de prova a serem moldados nunca será inferior a 4 para cada trinta metros 
cúbicos de concreto. Deverão, também, ser moldados, pelo menos, 4 corpos de prova, sempre que 
houver modificação do traço dou do tipo de agregado. 

5.6. Aço 

O projeto detalha o uso de barras de aço CA-50-A cujas características mecânicas deverão obedecer 
ao exposto na NBR 7480 e NBR 6118. Deverão ser executadosensaios nas barras de aço antes de 
sua utilização na obra, estando definidos na NBR os critérios de amostragem, ensaios e interpretação 

de seus resultados. 

5.6.1. Corte e Dobramento 

O corte e dobramento das barras devemser executados a frio, de acordo comos detalhes do projeto 
e as prescrições da ABNT. 

5.6.2. Colocação 
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As armaduras deverão ser colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre calços de 
argamassa de cimento e areia, pedaços de vergalhões ou ainda sobre peças especiais (caranguejos), 

quando for o caso, de modo a garantir os afastamentos necessários das formas. 

5.6.3. Controle 

Serão consideradas Armaduras para concreto armado, unicamente as que satisfazerem às NBR’s da 
ABNT. 

As barras não deverão apresentar defeito s prejudiciais, tais como:  fissuras, esfoliações, bolhas, 
oxidação excessiva e corrosão. 
 
Deverão ser rejeitadas as barras que não satisfazerem a esta especificação. Se a porcentagem de 

barras defeituosas for elevada de modo a tornar praticamente impossível sua separação e rejeição, 
todo o fornecimento deverá ser rejeitado. 
 

O diâmetro médio no caso de barras lisas de seção circular, poderá ser determinado com o auxílio de 
um paquímetro. No caso de barras com mossas ou saliências, ou de seção não circular, considera-se 
como diâmetro médio de seção transversal de umabarra de aço fictícia, de seção circular com 
peso por metro igual ao da barra examinada (peso específico de aço: 7,85 Kgf/cm³). 

5.7. Formas e Cimbres 

As peças em concreto de cimento Portlandprecisamsermoldadas,para isto, executam-se formas 
que podem ser dos mais variados tipos de materiais, sendo as mais comuns aço e madeiras. 
Em ambos tipos de materiais ou em qualquer outro tipo, a rigidez da forma é fundamental para que 
não haja deformações nas dimensões da peça a ser moldada. 
 
O conjunto Forma e Cimbres – escoramento – deve ser rígido e sólido de modo a suportar sem 

deformações todas operações, desde a colocação de armadura até a concretagem. O 
bomacabamento das superfícies das formas em contato como concreto é fundamental. 
 
Formas são moldes para execução de peças em concreto de cimento Portland. Os Cimbres são o 
conjunto molde – formas e suporte – escoramentos, usados nas peças em concreto de cimento 
Portland situados acima do terreno natural ou de fundação. 
Poderão ser de madeira ou metálicas, sem de formações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis, 

que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças de concreto a que sirvam de 
molde. 
 
Revestimentos de chapas metálicas, ou chapas de madeira com pensada à prova d’água, poderão 
ser adotados, objetivando o melhor aspecto das peças a serem moldadas. 
 

O Cimbre das estruturas em execução deverá ser constituído de peças de madeira ou peças 
metálicas, sem deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis. 
 
Em casos especiais, será exigido pela Fiscalização, projeto de cimbramento. 

5.7.1. Formas 

As Formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as 
dimensões do projeto, esteja deacordo com alinhamento e cotas e apresente uma superfície lisa e 
uniforme. Deverão ser projetadas de modo que sua remoção não cause danosao concreto e que 
comportem o efeito da vibração de adensamento e da carga do concreto. 
 
As dimensões, nivelamento e verticalidade das Formas, deverão ser verificados cuidadosamente. 
Deverão ser removidos do interior das formas topo pó de serra, aparas de madeira e outros 
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restos de material. Em pilares, nos quais o fundo édifícil limpeza, deve-se aberturas provisórias para 
facilitar esta operação. 

 
As juntas das Formas deverão obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda de argamassa do 
concreto ou de água. 
 
Nas Formas para superfícies à vista, o material deve ser madeira compensada, chapas de aço ou 
tábuas revestida com lâminas de com pensado ou folhas metálicas. Para superfícies que não fiquem 

aparentes, o material utilizado pode ser a madeira comumente usada em construções (tábuas de 
pinho do Paraná de 3ª, por exemplo). 
 
Antes da concretagem, as Formas deverão ser abundantemente molhadas. 

 
Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos e bordas aparentes, das peças a moldar 
deverão ser chanfrados, pôr meio da colocação de um a tira de madeira na Forma. Essa tira deverá 

ter, em seção transversal, o formato de um triângulo isósceles, cujos lados iguais devem medir 2 
centímetros. Nas Formas das estacas pré-moldadas são obrigatórios o em prego de chanfros, desde 
que sua seção transversal seja um quadrilátero. 
 
As uniões das tábuas, folhas de compensado ou chapas metálicas, deverão ter juntas de topo e 
repousar sobre nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. 
 

As braçadeiras de aço para as Formas, deverão ser construídas e aplicadas de modo a permitir a sua 
retirada sem danificar o concreto. 
 
O prazo para desmoldagem será o previsto pela NBR-6118, da ABNT. 

5.7.2. Cimbres 

O cimbramento deverá ser projetado e construído de modo que receba todos os esforços atuantes 
sem deformações. Para isto, deverão ser evitados apoios em elementos sujeitos à flexão, bem 
como adotados contraventamentos para obtenção da rigidez necessária. 
 
Quando o terreno natural for rochoso ou mesmo de um a boa consistência, semser susceptível à 
erosão ou ao desmorona mento, o cimbramento poderá apoiar-sediretamente sobre o mesmo no 

caso de rocha, ou sobre pranchões dispostos horizontalmente, no outro caso. 
 
Caso o terreno natural não tenha a capacidade de suporte necessária, deverão ser cravadas estacas 
para apoio do cimbramento. 

5.7.3. Controle 

O controle dos serviços de execução de Formas e Cimbres, assim como o estabelecido das 
tolerâncias a serem admitidas, caberá à Fiscalização, objetivando a boa técnica e a perfeição dos 
serviços. 
 

A critério da Fiscalização o controle das deformações verticais do Cimbre, no decorrer da 
concretagem deverá ser feito com a instalação de deflectômeros, ou com nível de precisão, para que 

se possa reforça-los em tempo hábil, em caso de um a deformação imprevista. 
 
Será considerada aceita as Formas e Cimbres dentro das especificações fornecidas pela Fiscalização 
e que apresente rigidez suficiente para não se deformarem quando submetida as cargas. 

5.8. Protensão 
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A Protensão obedecerá ao plano estabelecido pelas tabelas de protensão constantes do projeto 
executivo, sendo aplicada nas idades especificadas nesse plano. Os cabos só poderão ser 

protendidos quando o concreto na zona de ancoragem tiver atingido resistência suficiente para 
suportar as tensões concentradas, provenientes da operação de protensão. 
 
A condição acima deverá ser comprovada por meio de ensaios de ruptura em corpos de prova, 
retirados da partida de concreto utilizado na concretagem daquela região. 
 

A tabelas de protensão que devem ser respeitadas, fazem parte integrante dodetalhamento 
apresentado pelo projeto. 
 
Cuidados especiais deverão ser tomados por ocasião da instalação do macaco e colocação das 

cunhas, para que o mesmo fique perfeitamente apoiado no cone, evitando desta forma que ao 
iniciar-se a operação de protensão, algumas cordoalhas sejam esticadas antes do que as demais. 
 

Cada cabo protendido deverá ter seu histórico, sendo controlada a força de protensão através das 
deformações encontradas e da pressão manométrica. 
 
Para medição de alongamento, todas as cordoalhas serão convenientemente marcadas antes do 
início da operação de protensão. 
 
O equipamento para protensão deverá ser ensaiado antes de sal primeira utilização e, 

posteriormente, em intervalos de tempo convenientes ou sempre que houver suspeita de indicações 
incorretas, a critério da Fiscalização. Estes ensaios serão realizados a expensas do Empreiteiro, em 
laboratório idôneo, considerando todas as influências externas ao seu desempenho. 
 
Durante a protensão deverão ser medido na obra os alongamentos e as correspondentes pressões 
manométricas nos macaco. Após a cravação do cone macho, deverá ser verificado o valor do 

escoramento das cordoalhas. Através deste controle, a Fiscalização decidirá sobre a aceitação da 
operação de cada cabo. 

 
No caso de rompimento de uma ou mais cordoalhas num determinado cabo, a operação de 
protensão deve ser, imediatamente suspensa e comunicado à Fiscalização, que deverá entrar em 
contato com a Projetista. 

5.9. Injeção dos Cabos 

Todos os cabos serão injetados após a protensão a fim de proteger a armadura e garantir seu 
funcionamento como peça aderente. 
 
A injeção, entretanto, somente será iniciada após o exame dos resultados de protensão feito pela 
Fiscalização e ouvida a Projetista. Não será permitida em nenhum caso, a injeção dos cabos sem a 

prévia autorização da Fiscalização. 
 
A pasta de injeção deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

 Preencher totalmente os espaços livres sem remanescente de ar ou de água; 
 Não conter produto de ataque à armadura; 

 Ser homogênea, o que se consegue por agitações mecânicas; 
 Não apresentar segregação; 
 
 Para obtenção destes requisitos deve-se utilizar somente cimento com menos de 15 dias de 
armazenamento na obra e peneirado em peneira ultrafina. 
 
A critério da Fiscalização poderão ser utilizados os seguintes aditivos: 

 
Plastificante para reduzir a quantidade de água necessária; 
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Anti-segregante para melhor homogeneização da pasta. 
 

O cimento deverá ser de média finura, não se tolerando sob qualquer pretexto, a presença de cloreto 
de cálcio, ter baixo teor de enxofre, verificado por meio de ensaios químicos realizados em 
laboratórios especializados. 
 
A seguir relacionamos em principio a mistura recomendável para a injeção. O Empreiteiro deverá 
executar ensaios para determinação da mistura mais adequada às condições locais. 

 
Cimento Portland peneirado........................... 50 kg 
Areia-fina-peneirada................................ 21 kg 
Plastificante_apropriado_para_injeções..............0,5 kg Água................................................. 21 l 

 
A ausência de plastificante obriga a total eliminação da areia na composição da pasta. 
 

Antes do início da operação de injeção deve-se proceder uma inspeção nos purgadores (suspiros) a 
fim de garantir uma perfeita saída de ar pelos mesmos. 
 
Não será permitido o uso de bomba manual, devendo todo o serviço de injeção ser executado com 
bomba elétrica. 
 
A injeção de nata será considerada pronta, quando na outra extremidade do cabo estiver saindo a 

pasta, observando-se que seja da mesma consistência da entrada. 
 
Após a obturação das extremidades, deve-se proceder ao fechamento dos nichos de protensão, 
obtendo-se assim a forma final prevista nos desenhos do projeto executivo. 
 

6. MEIO AMBIENTE 

6.1. AspectosGerais 

Considera-se com o impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada pela ação do homem ou não. 
 
Aqui se procurará identificar os impactos ambientais da obra rodoviária (ponte), através da ação 

exercida dentro da sequência de etapas operativas de execução da obra, apresentando 
recomendações gerais, a fim de evitá-los ou reduzir o seu efeito potencial. 
 
As medidas mitigadoras serão tratadas em seguida a identificação dos impactos, onde serão 
apresentadas as recomendações gerais julgadas necessárias, e resultantes da análise de 
convergência dos fatores impactantes. 
 

Os impactos causados pela construção da obra devem ser analisados segundo cada fase do 
empreendimento, a saber: 

6.2. Fase do Projeto 
Pôr tratar-se de uma etapa concluída no momento, não será de considerações. 

6.3. Fase da Construção 
Na fase da construção da obra, temos os seguintes itens a serem considerados: 

6.3.1. Locação de Mão-de-Obra 
Na fase de construção da obra, a locação de mão-de-obra especializada será muito pequena, tendo 
em vista que a empreiteira a ser contratada para a execução da obra, normalmente possui em seu 
quadro efetivo o pessoal qualificado. A probabilidade de utilização de mão-de-obra local, é maior 
com relação a não especializada. Os atributos que caracterizam os impactos decorrentes da 
utilização de mão-de-obra são benéficos, diretos, locais e temporários. 
 

Com relação ao pessoal trazido pela empreiteira, uma vez que se tratam de pessoas em trânsito, 
sem nenhuma perspectiva de um tempo maior de permanência, do que aquele necessário para o 
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desempenho do seu trabalho, existe um a grande probabilidade de se não zelar por um 
relacionamento mais adequado com a população local, gerar tenções sociais, podendo influir 

inclusive nos hábitosecostumes locais. Os atributos que caracterizam estes impactos, são adversos, 
diretos, locais, temporários e reversíveis. 

6.3.2. Infraestrutura 

A chegada do pessoal à obra a ser construída, implicará em cuidados especiais na construção e 

montagem do acampamento. Este cuidado deve ser extensivo a instalação do canteiro de obras e 
demais infraestruturas. Por se tratar de obra urbana não está previsto a instalação de acampamento 
onde os funcionários possam residir. 
 

Para a satisfazer das necessidades ficológicas durante o período de trabalho a localização das 
instalações sanitárias devem ser afastadas das áreas insalubres naturais, onde proliferam mosquitos 
e outros vetores; 

 
As áreas utilizadas devem ser limpas do solo vegetal. O material oriundo da limpeza deve ser 
acumulado em área não sujeita à erosão, devendo ser espalhado sobre a área ocupada após a 
desmobilização, visando a recuperação rápida da vegetação eliminada quando da instalação das 
estruturas provisórias; 
 
As áreas usadas para estoque de agregados, armaduras, cimento, entre outras, devem ser 

totalmente derramados durante as operações; 
 
Todo lixo degradável deverá ser enterrado ou incinerado. A incineração deverá ser feita com cuidado 
para evitar incêndio e,quando enterrado,os cuidados devem se dirigir ao impedimento de poluir 
mananciais subterrâneos; 
 

Os atributos decorrentes da montagem dessa infraestrutura de apoio são adversos, mas os impactos 

negativos serão bastante reduzidos,casosejam observadas rigorosamente as recomendações acima. 
São ainda locais, temporários reversíveis. 

6.3.3. Extração de Materiais 

No caso específico deste projeto, abordamos somente a extração de areia no curso d’água; 

Extração de agregados em pedreira 
 
A extração de areia para o concreto feita no curso d’água existente, é uma atividade de construção 
rodoviária que não causa tantos estragos como as demais, principalmente devido ao baixo consumo 
relativo. Entretanto a extração deve ser feita de modo a evitar o aparecimento de buracos nas áreas 
espraiadas. 

 
Como medida mitigadora ao impacto causado pelo transporte da brita, recomenda-se transportar o 
material recoberto por lona, evitando-se assim a queda do material. Os caminhões usados no 
transporte deverão prestar obediência a sinalização da rodovia e das ruas em áreas urbanas. 

6.3.4. Construção 

Na execução da infra, meso e superestrutura os impactos negativos que serão observados não terão 
importância significativa não sendo, portanto,alvodemedidas mitigadoras. No entanto, a retirada do 
cimbramento deverá ser total, sem que fique no leito do rio nenhum resquício do material utilizado. 

7. PLANO DE EXECUÇÃO 
7.1. Introdução 
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A ponte sobre o Córrego Santana, a ser construída com o projeto executivo apresentado e objeto 
destas especificações não apresentam nenhum a dificuldade que exijam soluções diferentes das 

normalmente usados na construção de pontes de Concreto Armado e Pré-moldado Protendido. 
7.2. Serviços Preliminares 
A Construção da Ponte deverá ser precedida dos Serviços Preliminares que se dividem em: 

7.2.1. Implantação 
É a fase em que deverá ser feita a demarcação topográfica da obra em termos de alinhamentos e 
referências altimetrias. Todos os marcos de locação e referências de nível devemficar em   locais 

bem protegidos, onde não soframdanos que possam induzir a erros na construção da obra. 
7.2.2. Preparodo Terreno 

Esta fase consistirá na limpeza e conformação da área do terreno ocupada pela obra, e deverá 
atender ás especificações de vias urbanas do Município de Várzea Grande. 

7.2.3. Instalação 

A escolha do local e a construção das edificações deverão atender, primordialmente às condições de 
segurança, salubridade e funcionalidade. 
A instalação consistirá, essencialmente dos seguintes elementos: 
 

 Escritório e almoxarifado; 
 Sanitários em quantidades suficientes; 
 Cozinha e refeitório; 

 Depósito de combustível; 
 Casa de máquina para produção de força e luz; 
 Depósito de cimento; 
 Depósito de pedra britada; 
 Depósito de areia; 
 Depósito de água, fora uso exclusivo na produção de concreto; 

 Depósito de aço; 

 Área de funcionamento de betoneira; 
 Bancada de carpintaria; 
 Bancada de armação; 

7.2.4. Equipamentos 

Deverá estar disponível no canteiro, equipamento compatível com a natureza e o porte da obra. No 
caso da obra em questão o equipamento deverá atender, pelo menos, as seguintes atividades: 
 

 Preparo dos locais do canteiro e da obra; 
 Topografia; 
 Produção de força e luz; 

 Mecânica e carpintaria; 
 Esgotamento d’água; 
 Execução de fundação; 
 Transporte de materiais; 
 Armação de aço para concreto armado. 

7.2.5. Materiais 

Deverão ser cumpridas as exigências das especificações para materiais em anexo. 

7.2.5.1. Fundações 
7.2.5.1.1. Introdução 
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A fundação será executada através de estacas escavadas com hélice continua concretada e armada;  
 

A identificação da sondagem foi pela não interceptação de lençol freático, em casos em que durante 
essas operações for atingido o lençol d’ água, deverá ser verificada a operacionalidade do 
equipamento em sendo impossível a continuidade dos serviços deverá ser alterada a concepção do 
projeto de fundação e realizado uma adaptação para fundação por tubulão, com uso de equipamento 
pneumático que permita a execução, a seco, dos trabalhos, sob pressão conveniente de 
arcomprimido. 

 
Será feito na obra um registro detalhado dos dados de execução das estacas, onde constarão os 
seguintes elementos: 
 

 Cota de arrasamento; 
 Cotas de mudanças de horizontes dos materiais encontrados nas escavações; 

7.2.5.1.2. Estaca Hélice Continua - características 

A Perfuratriz com torre metálica é especifica para perfuração do solo e do tipo com mesa rotativa. 
 
Durante a operação a carga de terra escavada proveniente da perfuração da estaca, deverá ser 
removida com a utilização de pá-carregadeira. 
 
O Transporte local (terra escavada) esta composto com uso de caminhão de 6 m³, em rodovia não 
pavimentada e DMT 200 m a 400 m. 

 
O Concreto usinado bombeado, de alta plasticidade, com agregado de diâmetro 12,5 mm, classe C25 
(fck = 25 MPa), consumo mínimo de cimento = 420 kg/m3, slump test 220 ± 20 mm. 
 
A instalação da armadura poderá ser auxiliada com o uso doequipamento: pá-carregadeira, que será 
utilizada para auxiliar a colocação da armadura e a limpeza da terra. 

7.2.5.1.3. Equipamentos 
A perfuratriz com torre metálica a ser utilizada para execução de estaca hélice contínua, deverá 

estar prevista para cravação com profundidade máxima de 30 m, potência instalada de 268 HP, 
mesa rotativa com torque máximo de 170 kN.m. 
 
A pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso 
operacional 11632 kg. 

 
Na planilha de valores apresentado para este projeto foi utilizado o metro linear perfurado de estaca 
como base de preços e composição. 
 

7.2.5.1.4. Critérios de aferição 
Como informação complementar o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o 
operador do equipamento e serventes que auxiliam na locação e posicionamento das estacas. 

 
O esforço de retirada da terra escavada realizada porescavadeira foi contemplado na composição, 
sendo tratado como composição auxiliar. 
 
Para o volume de terra escavada foi considerado um fator de empolamento de 25%. 

 
Foi considerada uma distância média de transporte do material escavado de 300 metros. 

 
O tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento foram separados da seguinte 
forma: 

 CHP: considera os tempos de escavação e retirada durante a concretagem; 
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho. 

7.2.5.1.5. Execução 
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a) Locação das estacas com piquetes; 
b) Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuração com equipamento compatível com as 

características especificadas acima; 
c) Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de monitoramento 

da perfuratriz; 
d) Simultaneamente à retirada e limpeza do trado, concretar a estaca através de sua haste central; 
e) Com a armação pronta (cortada, dobrada e montada), içá-la e colocá-la logo após a concretagem. 

7.2.6. Controle 

Os erros de locação d a ordem de 15 centímetros e os de desaprumo de 5 centímetros pôr metro são 
admissíveis. Caso os erros sejam superiores aos valores indicados, deverá haver a verificação 
do cálculo de estabilidade das fundações para a situação encontrada, que servirá de base para as m 
edições a ser em tomadas pela Fiscalização no tocante à aceitação ou não das fundações 

executadas. 
7.2.7. Medição 

As medições serão elaboradas por comissão de engenheiros designa da pela prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, conforme critérios adotados pelo Órgão. 
7.2.8. Pagamento 

Os pagamentos serão efetuados conforme métodos e critérios adota dos pela Prefeitura municipal de 
Várzea Grande. 

7.2.9. Cimbramento 
Cimbramento são as estruturas provisórias destinadas a suportar o peso de um a estrutura 
permanente, durante sua execução, até que a mesma se torne autoportante, e neste caso serão 

construídos com madeira, e serão do tipo de montante verticais contraventados, com fundação de 
madeira roliça de 20 cm. 
 
Após a conclusão da obra os cimbramento serão removidos, juntam ente com os respectivos 
suportes, sem deixar vestígios aparentes. 
 

Nos casos de vãos hiperestáticos, a retira da será procedida do apoio em direção ao centro, e no 
caso de vãos em balanço o de cimbramento será executado dos extremos para os apoios. 

As fundações dos cimbramentos, construídos acima do nível do terreno, serão arrasados até este 
nível.  
 
Os consoles e furos nos pilares, destinados ao apoio dos escoramentos, serão acabados como 
previsto no projeto da obra definitiva. 

7.2.10. Estruturas de Concreto Armado 
7.2.10.1. Formas 

As formas serão executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas, dimensões, 
alinhamentos e cotas previstos em projeto. Poderão ser de madeira serrada ou compensada, 
metálica ou de concreto, e para que atendam às suas finalidades, serão tomadas as seguintes 
precauções: 
 

Serão dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob ação dos 
fatores ambientais, quer sob ação d a carga, especialmente a do concreto fresco. 
 
Serão executados com um a contra-flecha prevista no projeto, tal que, retirado o escoramento, a 
estrutura na temperatura média e sob a ação da carga permanente total, depois de terminada a 

retração e a deformação lenta, adquira a forma prevista no projeto. 
 

As formas serão suficientemente estanques, para que não haja perde de argamassa. Suas peças 
serão alinhadas para se justaporem do melhor modo possível e juntos sejam vedados. 
 
As formas de madeira serão molhadas até a saturação, momentos antes do início do lançamento do 
concreto. 
 

Serão previstos dispositivos, tais como aberturas próximas ao seu fundo, que permitam a sua 
limpeza. 
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Para evitar a aderência ao concreto, as superfícies das formas poderão ser tratadas com produtos 
antiaderentes que facilitem a desmoldagem. Este tratamento será feito antes da colocação da 

armadura e, não poderá deixar na superfície do concreto, resíduos que sejam prejudiciais. 
 
A retirada das formas e do escoramento só Serpa feita quando o concreto se achar suficientemente 
endurecido para resistir as ações que sobre ele atueme não conduzir as deformações inaceitáveis, 
tendo em vista o valor baixo do módulo de deformação longitudinal do concreto e a maior 
probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade. 

 
Quando não forem atendidas as condições acima e não se tendo usado cimento de alta resistência 
inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não 
acontecerá antes dos seguintes prazos: 

 
Faces laterais: 3 dias. 
Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem incunhados e convenientemente espaçados: 14 

dias. 
Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 

7.2.10.2. Armaduras 
7.2.10.2.1. Limpeza 

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aço serão convenientemente limpas de 
qualquer substância prejudicial à aderência, sendo removidos os crostas de borda e argamassa, 
manchas de óleo e graxa, assim como as escamas eventualmente destacas por oxidação. 

 
 

7.2.10.2.2. Dobramento 
As barras de armadura serão dobradas de acordo como projeto, respeitando-se os raios de curvatura 
mínimos indicados nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.3.2 da NBR-6118. 
 

Tanto as barras de aço classe A, como principal os de classe B, serão sempre dobrados a frio. As 
barras não serão dobradas junto às emendas com solda. 

7.2.10.2.3. Montagem 
A armadura será montada no interior das formas na posição indicada no projeto e modo que se 
mantenha firme durante o lançamento do concreto, conservando-se inalteradas as distâncias 
das barras entre si e das faces internas das formas. 
 

Para isto serão usados arames e tarugos de aço ou tocos de concreto. Nas lajes será feita amarração 
das barras de modo que em cada uma delas o afastamento entre duas amarrações não exceda a 35 
cm. 

7.2.10.2.4. Cobrimento 

Todas as barras da armadura, inclusive os de distribuição de montagem e estribos, terão cobrimento 

de concreto pelo menos igual ao seu diâmetro e nunca menor que: 
 
3,0cm para concreto ao ar livre; 
3,5cm para concreto em contato como solo; 

4,0cm para concreto fortemente agressivo. 
 

 
Para cobrimentos maiores que 6,0cm será colocado armadura de pele complementar, em rede. 

7.2.10.2.5. Emendas 
As emendas projetadas serão por transpasse, podendo ser utilizadas luvas rosqueados ou solda. 

7.2.10.2.6. Lançamento do concreto 
Após o amassamento o concreto será lançado, num intervalo inferior à uma hora entre o final do 
amassamento ou agitação mecânica. Quando houver necessidade de aumentar este intervalo, será 

utilizado um retardado de pega e endurecimento. 
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A altura de queda livre não ultrapassará a 2 ou 3m. Empeças com alturas superiores, medidas 
especiais serão tomadas para evitar segregação, entre elas: 

 
 Lançamento através de funis ou trambes; 
 Abertura de janelas nas formas que permitam diminuir a altura de lançamento e facilitem o 

adensamento; 
 Emprego de concreto mais plástico e rico em cimento; 
 Colocação de 5 a 10 cm de espessura de argamassa de cimento, feita com o mesmo traço do 

concreto que vai ser utilizado, porém sem agregado graúdo. 
7.2.10.2.7. Plano de Concretagem 

A concretagem será procedida por um estudo,queestabelecerá o plano de concretagem, prazos e 
planos de retirada de forma, colocação de armadura adicional nos locais de interrupção forçada 

de concretagem na estrutura. 
 
As juntas de trabalho nunca serão feitas onde as tensões tangenciais sejam elevadas e onde não 

haja ferragem suficiente para absorve-las 
7.2.10.2.8. Adensamento do Concreto 

Para se obter o concreto compactado com o mínimo de vazios, serão utilizados processos mecânicos 
de compactação através de vibradores, que poderão ser internos, com agulhas vibrantes ou 
externos, com réguas de superfície, mesas vibratórias e de formas. 

7.2.10.2.9. Cura do Concreto 
A cura do processo que tem por objetivo evitar a evaporação da água utilizada na mistura de 

concreto e que deverá reagir com o cimento hidratando-o. 
 
A cura será feita por um dos processos abaixo: 
 

 Irrigação ou aspersão d’água; 
 Submersão da ´peça sob uma lâmina d’água; 

 Recobrimento com areia úmida, pó de serra ou folha m olhada, sacos de linhagem 
umedecidos, etc.; 

 Membrana de cura, com emulsões aquosos ou soluções de produtos resinosos ou 
parafínicos; 

7.3. Dispositivo Protetores 
7.3.1. Defensa 

As defensas, quando necessárias, deverão ser executadas a fim de atender à sua finalidade de 

proteção do trânsito, sem prejuízo do aspecto arquitetônico da obra. 
A instalação da defensa dependerá do projeto geométrico rodoviário para a região, o que não fez 
parte deste estudo. 

7.3.2. Guarda-Rodas 
Os guarda-rodas em concreto armado serão executados com o concreto de resistência igual a 
estabelecida para a estrutura. 

7.3.3. Controle 

Além dos controles já estabelecidos para os serviços e materiais que integram a estrutura, e para 
que sejam garantidas as cotas determinadas no projeto, deverão ser instalados deflectômetros sobre 
a superestrutura, em quantidade suficiente, para que sejam controladas as deformações da mesma 
no decorrer da concretagem. 

8. Conclusão: 

A obra de arte apresentada por este estudo para apreciação das empresas de engenharia e 
construção legalmente habilitadas ao exercício técnico e com profissionais registrados nos conselhos 

e possuidores de acervo técnico compatível com o serviço proposto, encontram neste estudo as 
características almejadas para esta execução, nos projetos em anexo estão presentes os detalhes 
construtivos necessários.   
 ___________________________ 
André Luiz Schuring 

         Engº. Civil CREA 8.697/D-MT 
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ANEXO II DO TR – 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

SERVIÇOS / MÊS Mês 01 Mês 02 Mês 03 FINAL 

 

01. 

SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

R$ 

23.539,80 

49.415,92  R$ 74.123,88  37.061,94  R$ 

37.061,94 

     

37.061,94  

R$ 0,00        

123.539,80  

  40% 60% 30% 30% 30% R$ 0% 100% 

              

 

02. 

MOVIMENTO DE 

TERRA E 

REVESTIMENTOS 

DE TALUDES 

R$ 

25.182,16 

     

10.072,87  

R$ 

15.109,30 

                    

-    

R$ 

15.109,30 

     

15.109,30  

R$ 0,00          

25.182,16  

  40% 60% 0% 60% 60% 0% 100% 

              

 

03. 

INFRA-ESTRUTURA  R$ 

126.053,44 

     

75.632,07  

R$ 

50.421,38 

     

50.421,38  

R$ 0,00                     

-    

-R$ 

0,00 

       

126.053,44  

  60% 40% 40% 0% 0% 0% 100% 

              

 

04. 

MESO - 

ESTRUTURA 

R$ 

14.166,63 

                    

-    

R$ 

14.166,63 

     

14.166,63  

R$ 0,00                     

-    

R$ 0,00          

14.166,63  

  0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 

              

 

05. 

SUPERESTRUTURA R$ 

234.235,27 

     

70.270,58  

R$ 

163.964,69 

   

105.405,87  

R$ 

58.558,82 

     

58.558,82  

R$ 0,00        

234.235,27  

  30% 70% 45% 25% 25% 0% 100% 

              

 
06. 

GUARDA CORPO R$ 
22.671,77 

                    
-    

R$ 
22.671,77 

                    
-    

R$ 
22.671,77 

     
22.671,77  

R$ 0,00          
22.671,77  

  0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 

              

 

07. 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

R$ 

2.063,97 

                    

-    

R$ 2.063,97                     

-    

R$ 

2.063,97 

       

2.063,97  

R$ 0,00            

2.063,97  

  0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 

              

 

08. 

LIMPEZA FINAL R$ 541,17                     

-    

R$ 541,17                     

-    

R$ 541,17            

541,17  

R$ 0,00                

541,17  

  0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 

              

  VALOR TOTAL R$ 

548.454,22 

  

205.391,43  

37,45%   

207.055,81  

37,75%   

136.006,97  

24,80%        

548.454,22  
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ANEXO II 

MODELO ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE 
Avenida Castelo Branco, 2500 
Tomada de Preços N _/2016 

 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ......................................., pelo 

preço global _____ de R$ _________ (_______________________), para execução em ____ (____) dias 

consecutivos, CONFORME PLANILHAS ANEXA. 

 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 

tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que 

possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas 

à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação a PMVG. 

 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras 

ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 

instruções do Projeto Básico e anexos, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita 

realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ___ (_____) dias corridos, a 

contar da data de abertura da licitação.  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ___________________, 

Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e 

CPF nº ________, como representante desta Empresa. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 
 

__________________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO – III 

 

(MODELO) 

 

 
DECLARAÇÃO DE QUE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO CONTRARIA O 

DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA CF/88 

 

 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ nº................... por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a)..................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................ e do CPF nº..............., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, introduzido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, e que suas atividades não contraria o disposto no art. 7, XXXIII, da Constituição 

Federal. 

 

Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

 

___________, em __ de ________________ de 2016 

 

 

 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO – IV 
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                                                                     MODELO 
 

 

TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL AO DIREITO DE RECURSO TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL 

 

 

____________________________________________________________, com 

sede/domicílio na 

______________________________________________________________, inscrito  

no CNPJ-MF/CPF-MF n.º _____________________________, licitante no procedimento 

licitatório Tomada de Preço n.º 007/14, promovido pela Prefeitura Municipal de Andradas, 

Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, para cumprimento do disposto no art. 43, 

III, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, não podendo comparecer ou enviar 

representante ou agente credenciado para a solenidade de abertura dos envelopes de 

“documentação”, apresenta, nos exatos limites do respectivo instrumento convocatório, o 

presente TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECURSO,RESTRITO À FASE HABILITATÓRIA, 

CONDICIONADA ESTA A DECLARAÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES, caso no qual, desde já, consente com o prosseguimento do certame, também 

com a abertura do envelopes de “Proposta Financeira”.  

 

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

  

___________, _______ de ___________ de 2016. 

 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 
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ANEXO – V 

Modelo 

 

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

Ilmº  Sr. Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

 

O Empresário / Os sócios,_______________________ da empresa 

_______________________, com sede à __________________________, na cidade de 

_______________, Estado de ________ declarar que:  

 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 

3° da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em 

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.  

 

 

Local e data:  

 

 

 

 

 

 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 
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ANEXO – VI 
 

MODELO 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 
___________________________________________________________, com sede à 

______________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ-MF n.º _________________________________, Inscrição Estadual n.º 

_________________________________________________, interessada em participar do 

procedimento licitatório da Tomada de Preços n.º ___/2016, promovido Prefeitura Municipal de 

Andradas, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, DECLARA, para fins de 

cumprimento do disposto no § 2.º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1.993 e sob as penas da lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação e, ainda, que se 

obriga a comunicara superveniência deste, caso venha a ocorrer.  

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

 

 

___,______ de__________ de 2016. 

 

 

 

 

________________________________________ 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 
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ANEXO VII 

 

 (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

  
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, na modalidade Tomada de Preços n.____ /2016, da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande - MT que: 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sujeitando-nos a eventuais 

averiguações que se façam necessárias; 

 

Declaramos que recebemos todos os documentos, tomamos conhecimentos de todas as 

informações e das condições dos locais para cumprimento das obrigações e que aceitamos 

todas as exigências contidas no edital supramencionado objeto desta licitação. 

 

 Declaramos que no nosso quadro não existe empregados, servidores púbicos exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra 

 ___________, em __ de ________________ de 2016 

  

  

______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

Elaborada pela Superintendência de contratos/PG 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.507.548/0001-10, 

com sede na Avenida Castelo Branco nº 2.500, Bairro Água Limpa, Paço Municipal "Couto Magalhães" - 

Várzea Grande/MT, neste ato, representado pelo(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, o(a) Excelentíssimo(a) 

Senhor(a) __________, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob n°. ______, juntamente com a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISO, representada por seu Secretário(a), 

o(a) Senhor(a) ____________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. ____ e inscrito(a) no CPF sob 

o n° ______, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ______, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº. ____ e Inscrição Estadual _____, com 

sede na _______, neste ato, representada por seu Sócio administrador, o(a) Senhor(a) ______, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ____ e inscrito no CPF sob nº. ______, doravante 

denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência 

de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente da TOMADA DE PREÇOS N. 

XX/201x, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 

n° 8.666/93, Lei nº 8078/90, Lei Complementar nº. 123/06, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 

Municipal nº 3.515/2010 e demais legislações complementares, e as disposições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da TOMADA DE 

PREÇOS Nº. XX/201X que passa a fazer parte integrante do presente Contrato, juntamente com a 

proposta da CONTRATADA, vinculado à Lei n. 8.666 de 21/06/93 e alterações, regulando suas cláusulas, 

bem assim nos casos omissos, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e as estabelecidas neste 

instrumento, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. xx/201x. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para 

Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto sobre o Córrego Santana, situada na Estrada do 

Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 metros de largura, conforme projeto e planilhas, 

conforme edital e anexos. 
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3.1.1 As especificações dos serviços, condições de execução e localidades deverão ser realizados de 

acordo com o termo de referencia Anexo I, projeto de engenharia anexo II, planilhas e demais anexos 

deste edital.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços objeto desta contratação serão executados neste MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, 

nos locais especificados no memorial descritivo dos projetos os quais fazem parte integrante deste 

contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços contratados sob a forma de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do 

tipo Menor Preço, de acordo com o Projeto constantes no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº. 0X/201X, 

atendidas as especificações fornecidas pelo Município de Várzea Grande/MT, devendo a CONTRATADA 

alocar todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e que tomará todas as medidas para 

assegurar um controle de qualidade adequado. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 360 (Trezentos e sessenta) dias, que se iniciará a partir da 

assinatura. 

5.2. No exclusivo interesse da Administração, esta poderá emitir quantas Ordens de Execução de 

Serviços, Ordens de Paralisação ou Ordens de Reinício de Serviços que se façam necessárias para o bom 

desenvolvimento das obras, podendo ser prorrogado na forma prevista do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 

21/06/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. DO VALOR GLOBAL 

6.1.1. O valor global estimado dos serviços é de R$ xxxxx (-----------). 

 

6.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das seguintes 

classificações orçamentárias: 

 

Secretaria Municipal de ---------- 

Dotação Orçamentária:  

Projeto/Atividade:  

Natureza da Despesa:  

Fonte:  

 

PDI – Objetivo:  

Indicador:  

Meta:  

Iniciativa:  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

7.1. Apresentar no quadro pessoal, técnicos capacitados e qualificados para execução dos serviços 

previstos no objeto desta licitação; 

7.2. Dar condições aos colaboradores e técnicos designados para executarem os serviços 

supramencionados, obrigatoriamente: Equipamento para Proteção Individual (EPI), crachás e uniformes 

com logomarca da CONTRATADA identificando os mesmos no local de trabalho, bem como a visualização 

para a população local, transeuntes e engenheiros fiscais; 

7.3. Prestar esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela 

CONTRATANTE e demais órgãos contratadores; 

7.4. Assumir responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos bem como: taxas, tarifas, 

contribuições, emolumentos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 

licitação; 

7.5. Permitir e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar os serviços objeto desta licitação; 

7.6. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus colaboradores, diretamente à 

SMVO/PMVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

7.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto desta licitação, sem prévia autorização da SMVO/PMVG; 

7.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à SMVO/PMVG ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

7.9. Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, inclusive acidentes que possam vir a acontecer no local e em função da obra, aos 

contratados pela empresa, transeuntes e outros, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 

cumprimento deste Termo de Referência e do Edital; 

7.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Termo de Referência e no Edital. 

7.11. Manter durante a execução da obra Técnico em segurança do trabalho obedecendo aos critérios e 

normas do ministério do trabalho e da legislação vigente. 

7.12. A contratada deverá ao final da obra entregar o Asbuilt para a contratante. 

CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 

8.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais; 

8.3. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento da execução desta licitação e anexar aos autos do 
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processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

8.4. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes do objeto contratual 

executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

8.5. Atestar o recebimento provisório da execução ao finaldos serviços e aplicação dos materiais objeto 

desta licitação; 

8.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas datas estipuladas no instrumento contratual; 

8.7. Emitir o termo de recebimento definitivo de execução da obra até 90 dias do recebimento provisório. 

CLÁUSULA NONA – DAS EXIGÊNCIAS DA CONTRATANTE 

9.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela SMVO/Várzea Grande, através 

do(s) fiscal(is) da obra por ela indicados;  

9.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da fiscalização; 

9.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas pelos 

fiscais/SMVO/VG; 

9.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas de serviços, 

devidamente homologados pela SMVO/VG; 

9.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão indicados pelos 

engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem ônus a Contratante; 

9.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com as exigências das 

Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão ser retirados do canteiro de obras 

no prazo máximo de 24 horas; 

9.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) obedecerão, os mesmos 

da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem alteração dos valores estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

10.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela SME/SMVO/Várzea Grande, 

através do(s) fiscal(is) da obra por ela indicados;  

10.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da fiscalização; 

10.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas pelos fiscais; 

10.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas de serviços, 

devidamente homologados pela Contratante; 

10.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão indicados pelos 

engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem ônus a Contratante; 

10.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com as exigências 

das Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão ser retirados do canteiro de 

obras no prazo máximo de 24 horas; 

10.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) obedecerão, os 

mesmos da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem alteração dos valores 

estabelecidos. 
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10.8. O período para execução da obra será de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da ordem de 

serviço pela Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO PAGAMENTO  

11.1. O pagamento das medições será efetuado pela Contratante, através de medições mensais com base 

no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada. 

11.2. Obedecido o cronograma e as solicitações da fiscalização, será procedida à medição dos serviços. 

Atestada a conformidade destes pela fiscalização, o contratado deverá apresentar a Nota Fiscal emitidas 

em nome da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

11.3. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data final da 

emissão do aceite da nota fiscal pela fiscalização. 

11.4.Se o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (trigésimo) dia de sua 

realização, por motivo não imputável à Contratada incidirá sobre o valor da mesma atualização financeira 

dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 

efetivo pagamento. 

11.5. O pagamento da fatura fica condicionado à comprovação pela contratada de regularidade fiscal, 

bem como dos seguintes documentos: 

a) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 

b) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, correspondente ao 

mês da última competência vencida;  

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de 

validade expresso na própria certidão. 

d) O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação da 

apresentação do seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução da 

obra, como também a apresentação do comprovante de prestação da garantia de execução do contrato de 

5% (cinco) por cento. 

11.6. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar consignadas na 

Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

11.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e 

não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

11.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta será 

formalmente comunicada pela fiscalização de sua situação, para que apresente justificativa e a 

comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou a pendência, ficará sujeita 

ao enquadramento nos motivos do artigo 78 da Lei n.8.666/93. 

11.4. Os valores a serem pagos à Contratada, caso ocorra o atraso na data prevista , deverão ser 

atualizados financeiramente, desde que a contratada não tenha dado causa ao atraso, pelos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º 

F, da Lei n.9.494, de 10-09-1997, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei n.11.960, de 29-06-2009, 

após decorridos 30 dias da data da emissão do aceite da nota fiscal. 
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11.5. Quanto ao cronograma de desembolso, o MUNICÍPIO observará para que o cronograma máximo por 

período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do orçamento geral do 

município e PPA. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados 

no orçamento geral do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO 

12.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada período 

mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição poderá 

ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço, no final do mês em curso, e a última medição, após 

a conclusão do serviço ou da obra, independente do período mensal. 

12.2. As medições mensais constarão de folhas-resumo, contendo a relação dos serviços executados, as 

quantidades, unidades totais e parciais, conforme cronograma aprovado pela fiscalização. 

12.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira 

medição e a última medição (Medição Final). 

12.4. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra será elaborada por 

Comissão de Engenheiros designados pela Secretaria de Viação e Obras - VG. 

12.5. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado deverão ser 

encaminhadas pelo Eng. Fiscal à Secretaria de Viação e Obras - VG.  

12.6. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme o caso deverá constar a alíquota do 

ISS adotada pelo MUNICÍPIO. 

12.7.ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A administração local será paga proporcional às medições mensais até 

o limite do valor licitado, e não incidirá sobre os aditamentos e reajustes previstos em Lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE  

13.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94 alterado pelo 

Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da Lei 10.192 de 14/02/01, de 

acordo com os índices de Obras de Construção Civil – INCC, Coluna 6, fornecidos pela Fundação Getúlio 

Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula: 

 

                      R  = V (I - Io)  Onde: 

                                      Io 

 

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado. 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser reajustado. 

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato. 

 

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento da 

obrigação. 
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13.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o reajuste será 

aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º (primeiro) mês de 

cada período subseqüente de 12 (doze) meses. 

13.3. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

13.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituído, as partes elegerão um novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  

13.6. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

14.1. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 da Lei nº 

8.666, de 21/06/93. 

14.2.  Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as exigências dos 

projetos e do contrato, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar 

necessários; 

14.3 – Assim que a obra tenha sido concluída será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias após a comunicação da contratada.  

14.4 – A contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da obra, o seu recebimento provisório acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Relação nominal do(s) responsável (is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de 

categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ções) e período de atuação de cada 

um; 

b) Cópia do diário da obra; 

c) Certidão Negativa de Débitos perante o INSS/CND; 

d) Certificado de Regularidade de Situação / CRS, junto ao FGTS; 

e) Alvará e/ou Habite-se, no que couber. 

14.5 – Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o recebimento 

definitivo, por comissão especificamente designada pela contratante, ocasião em que será lavrado o termo 

de recebimento definitivo; 

14.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, da 

licitação, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato; 

14.7 A contratante toma posse do canteiro de obras e do objeto do contrato após 03 (três) dias da data 

da formalização do Termo de Recebimento Provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SEGURO 

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, seguro contra riscos de 

engenharia com validade para todo o período de execução do objeto, o qual deverá cobrir 
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eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por 

erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.  

15.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 

danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da 

execução do objeto.  

15.1.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no 

item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução 

do objeto, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro 

obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado 

pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

15.1.3. Em casos de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada responderá pelos danos 

e prejuízos que, eventualmente, causar a coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 

decorrência da execução da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1. Após 10 dias da assinatura do contrato, objeto desta licitação, a Contratada deverá prestar garantia 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, no valor de R$ XXX (--------------), podendo optar 

por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;  

16.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege 

a matéria. 

16.3. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

16.4. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao Banco do 

Brasil, agência 2764-2, conta corrente nº 15485-7, com correção monetária, devendo o comprovante de 

depósito ser apresentado imediatamente, em original ou cópia autenticada, na Superintendência de 

Contratos, no Departamento Administrativo Financeiro, para lançamento contábil na Secretaria Municipal 

de Gestão Fazendária. 

16.5. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter 

expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do contrato, a 

cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 

irrevogabilidade. 

16.6. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no 

Brasil, para ser cumprida e exeqüível na cidade de Várzea Grande/MT, devendo ter prazo superior ao 

futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

16.7. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX; 

16.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
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16.9. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos 

causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos 

decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data em que for notificada. 

16.11. No caso de rescisão do Contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.8666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da 

Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e 

indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80 da Lei n.8666/93. 

16.12. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 

8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93). 

16.13. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após a 

execução do contrato, conforme disposto no §4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o 

representante da empresa Contratada entregar requerimento, dirigido ao Prefeito(a) Municipal. 

16.14. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do 

interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado 

sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação. 

16.15. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 

cento). 

16.16. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I 

e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.17. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 

mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

16.18. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 

quando couber. 

16.19. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 

termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 

ocorrência de sinistros; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

17.1. A garantia da obra é de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto 

no art. 618 do Código Civil Brasileiro. É obrigação da CONTRATADA a reparação dos vícios verificados 

dentro do prazo de garantia da reforma, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 

618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 

18.1. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os 

constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no 

que couber, as demais normas pertinentes, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. O acompanhamento e a fiscalização deste termo contratual, ficará a cargo da CONTRATANTE, 

que, designa para este ato, o servidor Engº. Civil Clovis Pereira Mendes Filho, inscrito no CREA nº MT 

02040/D, nos termos do Artigo 67 da Lei n°. 8.666 de 21 de Junho de 1991 e suas alterações 

posteriores.  

19.2. A contratante deverá fiscalizar, através do fiscal do Contrato, como lhe aprouver e no seu exclusivo 

interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências 

porventura existentes e comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer 

irregularidades ocorridas com os empregados desta, afim de que sejam tomadas as devidas providências. 

19.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e preposto. 

19.4. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

20.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 caput, incisos I e II e demais 

parágrafos da Lei n.8.666/93, desde que haja o interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

21.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na lei n°. 8.666 de 

21/06/93 e suas alterações posteriores, artigos 79 e 80. 

21.1.1. A rescisão contratual poderá ser: 

a) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  
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b) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido; 

c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 80, 

incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

21.2. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos 

termos o art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

21.3. No caso de rescisão provocada pelo inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes deste Contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 

21.4. No procedimento que visa a rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acautelatórias. 

21.5. Na hipótese de sinistro, abandono de obra, falência da CONTRATADA ou rescisão unilateral, os 

valores dos insumos que porventura já tenham sido adquiridos pelo CONTRATANTE, por força de contrato 

anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos 

contratos posteriormente firmados para continuação da execução deste objeto.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

22.1. A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela executada. 

22.2. Durante a execução da obra, verificada a existência de quaisquer falhas que importem em prejuízo 

ao Município ou a terceiros, serão considerada como inexecução parcial do contrato, sendo que, tal 

medida não exclui à contratada as sanções previstas de responsabilidade criminal e civil por danos morais 

ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

22.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem a justificativa 

aceita pelo Município e resguardadas as disposições dos arts. 86 a 88 da Lei n.8.666/93 acarretará a 

aplicação das seguintes sanções administrativas:  

22.3.1.ADVERTÊNCIA, nos casos de desatendimentos das determinações regulares dos engenheiros 

fiscais do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo 

do cronograma físico financeiro, e nos demais casos de inexecução parcial do contrato; 

22.3.2. MULTA, nos seguintes valores: 

a) de 0,33% (zero vírgula trinta e três) por cento, ao dia, incidente sobre o valor da parcela da obra ou 

serviço em atraso, em até 30 (trinta) dias; 

b) de 10% (dez) por cento, sobre o valor da parcela da obra ou do serviço em atraso por período superior 

ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) de 15% (quinze) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em casos de subcontratação não 

autorizada pelo MUNICÍPIO; 

d) de 20% (vinte) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 
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e) de 0,5% (zero vírgula cinco) por cento, calculada sobre o valor da contratação, por infração a qualquer 

das demais cláusulas ou condições previstas no edital, no contrato, ou na legislação que disciplina a 

contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos itens seguintes. 

22.3.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com outrem, ceder ou 

transferir, total ou parcial o objeto do contrato, bem assim a sua fusão, cisão ou incorporação, em todos 

os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, formalizada por meio de termo 

de aditamento ao contrato; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo, se sujeita à mesma penalidade, o licitante que se abstém ou desiste de licitar 

em razão de vantagem oferecida. 

22.3.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE pelo período de até 5 (cinco) anos para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos seguintes casos: 

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou modificações contratuais, 

inclusive prorrogações contratuais em prejuízo ao erário público; e, 

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 

do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação. 

22.3.5. A aplicação das sanções previstas neste edital ou no contrato não exclui a possibilidade de 

responsabilização do licitante ou da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

22.3.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

22.3.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou do crédito existente no 

MUNICÍPIO, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a mesma 

CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 

cobrada na forma da lei. 

22.3.8. As multas e outras sanções aplicadas pelo MUNICÍPIO, só poderão ser revistas ou afastadas, por 

ato motivado do Fiscal do Contrato, ratificado pelo Secretário de Viação e Obras. 

22.3.9. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta individualizada e 

específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis. 

22.3.10. Em quaisquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser assegurado ao licitante ou 

à contratada o contraditório e a ampla defesa. 

22.3.11. Constatado pelo MUNICÍPIO quaisquer das situações acima previstas para aplicação das sanções 

de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, o licitante ou a contratada deverá ser notificado, por escrito, sobre as 
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irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado vista do processo o qual foram produzidas as 

provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por escrito, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 190 da Lei n.8.666/93. 

22.3.12. As inconsistências nos projetos básico e executivo, verificadas na realização do objeto desta 

licitação deverão ser comunicados à fiscalização, para fins de providências, junto à Empresa responsável 

pela sua elaboração. 

22.3.13. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa. 

22.3.14.A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

22.3.15. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência do Secretário de Viação 

e Obras, e equipe de fiscalização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

23.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

24.1. A Contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os 

celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela 

Lei nº 9.648/98. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 

25.1. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma destas 

operações ficará condicionada à analise pela CONTRATANTE do procedimento realizado, tendo presente a 

possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação 

contratual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 

261. Não será admitida a cessão do contrato, salvo a hipótese de subcontratação autorizada pela 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

27.1. É vedada a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o conjunto de itens para os 

quais foi exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica operacional para fins de comprovação 

de execução de serviços com características semelhantes.  

27.2. A critério do MUNICÍPIO poderá a Contratada, sob o regime de responsabilidade solidária, 

subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 20% (vinte) por cento do valor global do contrato.  

27.3. Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão de obra isolada.  

27.4. A Contratada, ao solicitar a subcontratação deverá demonstrar e documentar que esta abrangerá, 

tão somente, etapas dos serviços, e que a subcontratação reforçará a capacidade técnica da contratada, 
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que executará o principal do objeto por seus próprios meios, assumindo a responsabilidade integral pela 

qualidade dos serviços contratados.  

27.5. A empresa contratada deverá informar a subcontratação, previamente e por escrito à fiscalização 

do Contratante, e deverá apresentar as documentações a seguir relacionadas:  

27.5.1. Relação das obras/serviços a serem subcontratadas, Comprovação de possuir, em seu quadro 

funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subcontratadas.  

27.5.2. Comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada;  

27.5.3. Declaração de que os diretores, responsáveis técnicos, sócios ou empregados da subcontratada 

não ocupam cargos comissionados da Prefeitura de Várzea Grande. 

27.6. É vedada à licitante vencedora, durante a execução do contrato, subcontratar empresas as quais 

participaram desta licitação e que foram consideradas inabilitadas ou desclassificadas as propostas neste 

certame.  

27.7. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada, mediante contrato 

firmado entre a empresa contratada e o seu Subcontratado, a apresentação de todos os documentos 

exigidos, com a ciência formal da fiscalização do Município.  

27.8. Deverá constar no contrato, a ser firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s):  

a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, 

pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta 

Licitação;  

b) Cláusula especificando as parcelas das obras/serviços subcontratados discriminando suas quantidades 

e cronograma;  

c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela fiscalização do Município ora 

contratante, de atestado técnico em documento único, contemplando as parcelas das obras efetivamente 

executadas pelas empresas. 

27.9. O contrato a ser firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à fiscalização do 

Contratante, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar 

responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 

27.10. É causa de rescisão contratual e aplicação de penalidades, a subcontratação sem a ciência escrita 

do Contratante.  

27.11. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e 

Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente Edital e normas técnicas.  

27.12. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa contratada 

constantes deste edital e seus anexos.  

27.13. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução das obras 

subcontratadas, o MUNICÍPIO poderá desautorizar a subcontratação.  

27.14. O Contratante se reserva no direito de, após a contratação dos serviços, solicitar que a contratada 

forneça a lista de pessoal técnico e auxiliar da empresa, bem como de suas subcontratadas, para fins de 
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comprovação de suficiência por ele realizada e de determinar a substituição de membros da equipe que 

não esteja apresentando a qualificação e o rendimento desejado. 

27.15. O Contratante se exime de quaisquer responsabilidades relativas à subcontratação, referentes a 

eventuais ações trabalhistas, decorrentes da subcontratação, inclusive caberá à Contratada assumir tal 

encargo. 

27.16. A Contratada se compromete substituir a subcontratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo-se o percentual originalmente contratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução 

da parcela originalmente subcontratada.  

27.17. A Contratada é responsável pela padronização, compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e 

pela qualidade de todos os serviços subcontratados para execução da obra.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

28.1. O presente contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da União, 

nos termos do artigo 61 § único da Lei n°. 8.666/93, atualizada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO 

29.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela 

via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da 
Lei n°. 8.666 de 21/06/93. 
 
Várzea Grande/MT; XX de X de 201X. 

 
 
CONTRATANTE 
 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS 

 
NOME:.....................................................................................CPF:.......................................  
 
NOME:.....................................................................................CPF:....................................... 
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ANEXO 

MINUTA – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DO CONTRATO 

 

AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, bairro Água Limpa, Várzea Grande MT. 

Carta de fiança - R$.............  

1. Pela presente, o Banco..............................., CNPJ n....................., com sede à rua 

....................................... da cidade ...................... do Estado de ................. por seus representantes 

infra-assinados, declara-se fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no 

Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa ...................... sediada à rua 

......................................... da cidade ....................... do Estado ................... até o limite de R$ 

................ (.......................................) para efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do 

Edital n ....../.  

2. Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as 

requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo 

ou judicial com respeito ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de 

qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.  

4. Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese da afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária, ou por nova carta de fiança, 

que seja aceita por este MUNICÍPIO.  

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n. ............ ou outro 

registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações 

do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem.  

6. Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força 

de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano 

..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia ................ realizada em ........... . Processo. 

7. A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo dos serviços pelo MUNICÍPIO.   

Local (       ), ................., ...... de .......... de ....  

Banco .........................................  

 

Obs.  

 

1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma devidamente 

reconhecida.  
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2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade Anônima ou cópia do 

contrato Social, se for Limitada. 

 

MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO (SEGURO-GARANTIA) - CONTRATO 

Por este Seguro-Garantia,....................................................... (nome e endereço do Contratado) 

como Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”) e............................................ (nome, título 

legal e endereço da Seguradora ou Companhia de Seguros) como Seguradora (daqui por diante chamado 

“a Seguradora”), estão segura e firmemente obrigados junto ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com 

sede na avenida Castelo Branco, n.2.500, bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT., por um montante de R$ 

.........(......................................) (montante do Seguro-Garantia) como Beneficiário importância por 

cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e proporções de moedas nas quais o Preço 

do Contrato é pagável, o Contratado e a Seguradora obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, 

executores, administradores, sucessores e continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente 

pelos termos presentes.  

Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital n.xxxx/xxx, para 

execução dos serviços de ..................................... de acordo com os documentos, planos, 

especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui estabelecida, são deste feito parte integrante e 

são daqui por diante designados como o Contrato. Agora, consequentemente, as condições desta 

Obrigação são tais que, se o Contratado executar fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações 

nele contidas, então esta obrigação perderá completamente o seu efeito, de outro modo ele permanecerá 

em pleno vigor e efeito. Quando quer que o Contratado possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante 

como estando inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante se desincumbido das obrigações 

que ali são consignadas, a Seguradora poderá prontamente remediar a inadimplência ou prontamente 

fará o seguinte:  

(a) Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou  

(b) Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao Contratante 

com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, uma vez tendo o 

Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa com a proposta adequada e de preço mais 

baixo, promover um acordo entre tal empresa e o Contratante, além de, à medida que o trabalho 

progride, tornar disponíveis (mesmo que devesse haver uma inadimplência ou uma sucessão de 

inadimplência sob o Contrato ou Contratos de complementação arranjados sob este parágrafo) fundos 

Processo n. xxxx/xxxx, suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo do Preço do Contrato; 

porém não excedendo, incluído outros custos e danos pelos quais a Seguradora possa ser responsável 

conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no primeiro parágrafo deste. O termo “Saldo do 

Preço do Contrato”, conforme usado neste parágrafo, significará o montante total pagável pelo 

Contratante ao Contratado sob o Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo Contratante ao 

Contratado; ou  

 (c) Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo 

com os seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro-Garantia.  
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A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade especificada 

neste Seguro-Garantia.  

 Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado 

um ano da data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos.  

 Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de 

qualquer pessoa ou corporação que não o Contratante aqui designado ou os seus herdeiros, executores, 

administradores, sucessores e continuadores.  

 Este Seguro-Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o 60º (sexagésimo) 

dia após a emissão do Termo de Aceitação Definitivo dos serviços decorrentes do contrato ora segurado. 

  Local e data 

Assinatura................................................ Assinatura.................................................  
Em nome de.............................................. Em nome de...............................................  
Por............................................................ Por.............................................................  
 
Testemunhas:  
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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.04/2016 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação – CPL, designada pela Portaria n. 025/2016, comunica aos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N. 04/2016, do tipo MENOR PREÇO 

POR LOTE sob o regime de execução indireta de empreitada pelo “PREÇO GLOBAL”, cujo objeto: 

Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Construção da Ponte de Concreto 

sobre o Córrego Santana, situada na Estrada do Engordador nas seguintes dimensões: 19,70 X 5,40 

metros de largura, conforme projeto e planilhas, conforme edital e anexos. Abertura esta prevista 

para dia 23 de setembro de 2016, às 09hs00min (horário Mato Grosso). O Edital completo está 

à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande Superintendência de 

Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 18h00min, no sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – 

Várzea Grande/MT, mediante pagamento dos custos de R$ 0,13 por copia, não restituíveis e 

gratuitamente e no site: www.varzegrande.mt.gov.br, informações (65) 3688-8020.    

 

Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2016. 

 

 

 

Luiz Celso Morais de Oliveira 

Secretário de Viação E Obras 

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

