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EDITAL  

 

CONVITE N. 01/2016  

 

Processo Administrativo n. 408700/2016 

 
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer Grande, 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 CONVITE N. 

01/2016, do tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. O recebimento das 

documentações e propostas de preços será no dia 23/11/2016, as 09h00min na Sala de Licitações 

no Paço Municipal, sito à Av. Castelo Branco, n. 2500, Várzea Grande - MT, quando também se 

dará a abertura dos envelopes para julgamento das documentações e propostas, pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

1.0 DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada em 

construção civil, para a realização dos serviços de Urbanização e Paisagismo na Quadra 

Coberta com Vestiário da EMEB "Eunice Cesar de Mello", localizada na Rua Presidente Janio 

Quadros esquina com a Rua Afonso Amarilho, Bairro Vila Pirineu na cidade de Várzea Grande/Mato 

Grosso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações contidas neste Projeto e 

seus Anexos. 

1.1.1 Urbanização e Paisagismo: construção do passeio público (calçada) muro de 

fechamento, revestido e pintado, rampa de acesso da quadra para escola com corrimão e tela 

de proteção, nivelamento do terreno e paisagismos com fornecimento e plantio de grama. 

 

2.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1 As despesas decorrentes deste CONVITE correrão à conta de uma das DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS consignadas: 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Dotação Orçamentária – 35.03.12.361.0103 
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Projeto atividade – 2088– Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Natureza da despesa – 3.390.39.00.00.00.– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 

Fonte: 0001 

 

2.2 O valor estimado pela Secretaria de Educação da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, para a execução dos serviços objeto deste Edital é de R$ 115.536,76 (cento quinze 

mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) 

 

3.0 DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 Além dos convidados diretamente, poderão também participar desta Licitação todos os 

interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as 

condições de credenciamento constantes neste edital e que tomarem conhecimento do presente 

Edital, devendo manifestar-se com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do horário 

previsto para a abertura dos envelopes, na forma do artigo 22, parágrafo 3. Da lei n. 8666/93. 

3.2 Cada participante nomeará um representante, dando-lhe plenos poderes para tomar decisões, 

assinar documentos, bem como se manifestar e interpor recurso. A licitante deverá nomear o 

representante legal mediante instrumento de procuração pública, lavrada em cartório ou 

procuração privada com reconhecimento de firma do outorgante.  

3.3 Em caso de mais de um representante, um será apenas ouvinte/assistente, não podendo este 

fazer uso da palavra ou interferir de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, 

conforme o art. 4º da lei n. 8666/93. 

3.4 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

3.5 Todos os Licitantes devem atender as condições deste Edital e apresentar os documentos nele 

exigidos sendo estes originais ou copias devidamente autenticadas. 

3.6 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. Este 

documento deverá ser inserido no envelope de habilitação em atendimento a Lei complementar 

123/2006 LC 147/2014. 
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3.7 As empresas que forem beneficiárias da lei complementar n.123/2006 e LC 147/2014 e 

estiverem com a documentação fiscal vencida, deverão requerer a entrega da documentação 

regular caso seja vencedora do certame. 

3.8 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE CONVITE: 

3.8.1 empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

Município de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada;  

3.8.2 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 

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

3.8.4 sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.8.5 empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

3.8.6 empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, 

cisão, ou incorporação; 

3.8.7 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; 

3.8.8 consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

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

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

alterações. 

3.8.11 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; 

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

 

4.0 DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

4.1 Na data, hora e local, indicados no preâmbulo deste instrumento, serão recebidos os DOIS 

ENVELOPES contendo os documentos e propostas, dando-se início, nesta mesma Sessão, à 

abertura dos primeiros e em seguida, dos segundos envelopes, observado o disposto no Inciso III 

do Artigo 43 da Lei n. 8.666/93.  
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4.2 - Os dois envelopes deverão ser entregues, obedecendo às seguintes instruções: 

 

 

 

 

 

 
4.3 Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a abertura do 

certame adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em 

contrário. 

 

5.0 DA HABILITAÇÃO JURIDICA (ENVELOPE N. 01): 

5.1 No ENVELOPE I deverão ser entregues os seguintes documentos em ORIGINAL ou 

FOTOCÓPIA, que será autenticada pela Comissão de Licitação, mediante a apresentação dos 

originais pelas licitantes: 

5.2.1. Cópia autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento de identificação dos 

responsáveis legais da empresa; 

5.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

5.2.3. Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com todas as alterações 

e ou Consolidado em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão competente, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

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

Diretoria em exercício. 

5.3. REGULARIDADE FISCAL: 

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

5.3.2 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; 

5.3.2.1 O alvará de localização e funcionamento servirá para comprovação da inscrição 

municipal. 

 5.3.3 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 

ENVELOPE I: DOCUMENTAÇÃO 

À PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
CONVITE N. 01/2016 

ABERTURA DIA: 23/11/2016. Ás 09h00min. 
Nome e CNPJ 

ENVELOPE II: PROPOSTA DE PREÇOS 

À PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 CONVITE N. 01/2016 

ABERTURA DIA: 23/11/2016. Ás 09h00min. 
Nome e CNPJ 

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

separadamente, desde que válidas;  

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) 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; 

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

5.3.5 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. 

5.3.6 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); 

5.3.7 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; 

 5.3.8 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; 

5.3.9 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  

5.4. Será desclassificado o proponente/licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 

documentos solicitados neste Edital ou que apresentá-los em desacordo com as respectivas 

exigências aqui contidas. 

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. 

 

6.0 DA QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

 

6.1. A documentação relativa á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constituirá em: 

http://www.trt23.jus.br/
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6.1.1 – Registro/Certidão de inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU 

do local da sede da licitante, devidamente atualizada: 

6.1.2 Atestados deverão apresentar itens que comprovem a execução de serviços 

compatíveis ao do objeto, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, deverão 

estes obrigatoriamente, em papel timbrado com a identificação e endereço da emitente, o 

nome completo do signatário, estando às informações ali contidas sujeitas à verificação de 

sua veracidade por parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte; 

6.1.3 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro de pessoal ou corpo diretivo, na 

data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor(es) de 

Atestado de Capacidade Técnica com Certidão de Acervo Técnico – CAT, por execução de 

obra ou serviços de características semelhantes as do objeto licitado: 

6.1.4- O Responsável Técnico indicado pela Empresa, no momento da habilitação deverá,ser 

o mesmo que irá acompanhar a execução e fiscalização da obra, que deverá efetuar visitas 

periódicas, bem como apresentar relatório mensal, detalhando as ocorrências encontradas, 

anexando cópias junto ao livro de obras, que deverão ser entregues aos Técnicos da 

SMECEL-VG, sob pena de aplicação de Sanção Administrativa e Multa, conforme previsto no 

item 18 deste edital e nos termos do Art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

Obs.: Os profissionais indicados pela Empresa licitante para acompanhar a obra poderão ser 

substituídos desde que previamente autorizado expressamente e formalmente pela 

Administração e, concomitantemente comprove manter as mesmas qualificações técnico-

profissional ou superior àquela prevista na habilitação.  

6.2 . Da Capacitação Técnica Profissional do Responsável pela obra: 

 
6.2.1- O responsável técnico deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras 

através de atestado de execução, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, que comprove a execução de obra ou serviço de características semelhantes e 

compatíveis às do objeto desta licitação, limitada estas, exclusivamente, aos os itens que 

comprovem a execução de serviços como os descritos em planilha orçamentária do referido 

objeto. 

 

6.2.2- Para comprovação de que se trata no item 6.2.1, deverá ser apresentado Carteira de 

Trabalho ou contrato de prestação de serviço que demonstrem a identificação do profissional 
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(empregado) e o vínculo com a empresa licitante. Para dirigente da empresa tal 

comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia que o investiu no cargo 

ou do Contrato Social em vigor (Diretor ou Sócio).  

 

 6.2.2.1 – Os atestados apresentados deverão estar certificados no CREA/CAU da 

região onde foram executados os serviços e/ou obras, os quais, para efeito de satisfazer as 

exigências relativas à qualificação técnica profissional, apresentando a Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, por execução de obra ou serviços de características semelhantes as do 

objeto licitado; 

 

6.2.3- Relação dos nomes da equipe técnica mínima, adequada e disponível para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que será designada e se responsabilizará pelos trabalhos (Modelo Próprio da 

licitante), composta de no mínimo: 

a) 01 (um) Engenheiro Civil Pleno e/ou 01 (um) Arquiteto Pleno 

 

6.2.4 - 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.  

 

7.0 DA PROPOSTA (ENVELOPE N. 02): 

7.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da Licitante, que 

estiverem datilografadas ou por outro tipo de impressão e contendo, obrigatoriamente, ainda, o 

que se segue: 

7.1.1. O julgamento das PROPOSTAS será realizado pelo tipo Menor Preço GLOBAL de toda a 

Proposta em algarismo e por extenso; 

7.1.2. Prazo de validade da Proposta: As propostas deverão ter validade de no mínimo 90 

(noventa) dias; 
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7.1.3. Prazo de execução dos serviços: O prazo para execução dos serviços será de 90 

(noventa) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro.  

7.2. O preço será colocado em moeda corrente em algarismo e por extenso, conforme disposto no 

Artigo 43, Inciso IV da Lei 8.666/93, e no mesmo deverão estar incluídas todas as despesas, 

inclusive as legais e/ou adicionais, incidentes sobre o objeto licitado, em especial taxas, impostos, 

encargos e outros que se fizerem necessários.  

7.3 – A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme definido 

pelas planilhas anexas, não podendo os preços unitários serem maiores que os valores da coluna 

da mediana da Tabela SINAPI acrescido do BDI, segundo as orientações do TCU, com 

referência ao artigo 102, da Lei nº 12.708/2012, com referência ao mesmo dispositivo legal. 

 

7.4– As licitantes apresentarão o demonstrativo de composição analítica do BDI e de todos os 

serviços, adotados nas propostas, detalhando, ainda, o percentual de serviços, equipamentos, 

materiais e curvas ABC de insumos e serviços. 

 

7.5–Na composição de custos unitários as licitantes deverão apresentar discriminadamente as 

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

 

7.6 –A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em seu 

orçamento. 

7.7–Não observada, na proposta de preços, as condições estabelecidas nos subitens acima, a 

proposta será desclassificada. 

 

7.8– 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 a 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 do SINAPI. 

 

7.9–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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7.10–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. 

 

 

7.11 –Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto desta 

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

 

7.12- A proposta das licitantes levará em consideração que a obra deverá ser entregue em 

perfeita condição de funcionamento. 

 

7.13- Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de 

operacionalidade, que atendam a demanda para a execução dos serviços, do objeto(s) desta 

licitação. 

8.0 DA SOLICITAÇÃO: 

8.1 O Presente Procedimento Licitatório foi solicitado e autorizado Pelo Secretário de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer responsável pela emissão do Projeto Básico.  

 

9.0 DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: 

9.1. De acordo com o Projeto Básico, a consolidação do trabalho, atende por; 

9.1.1 Contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil, para a 

realização dos serviços de Urbanização e Paisagismo na Quadra Coberta com Vestiário 

da EMEB "Eunice Cesar de Mello”. 

 

10.0 DO PAGAMENTO: 

10.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à comissão de fiscalização da Secretaria Municipal de 

Educação, no último dia útil do mês corrente, medição prévia dos serviços executados, juntamente 

com as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês 

imediatamente anterior, e após aprovação de medição emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento. 

 

10.2 - Cabe a CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de forma 

integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, emitindo Nota Fiscal no valor da medição definitiva, 

para efeito de pagamento. 
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10.3 – O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida no valor 

da medição e devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

 

10.4 – Juntamente com a Primeira medição de serviços, o contratado deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto a Previdência Social; 

 

10.5 – A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a contratada deverá 

apresentar as respectivas cópias autenticadas das GRPS, referentes à obra devidamente quitada. 

 

11.0 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
11.1- A critério exclusivo da CONTRATANTE o contratado poderá, em regime de responsabilidade 

solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do 

serviço, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), desde que não altere substancialmente as 

cláusulas pactuadas; 

 

11.2- No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade 

técnica da Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que 

trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços 

contratados; 

 

11.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 

responsável perante a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/ MT, mesmo que tenha havido a 

apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de determinado serviço integrante 

desta licitação; 

 

11.4 – A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá 

comprovar perante a Secretaria Municipal de Educação, a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista 

de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando 

relacionadas com o objeto do Contrato; 
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11.5 – A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT se reserva o direito de, após a contratação dos 

serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de sua (s) subcontratada (s) se 

submetem às regras estabelecidas neste instrumento convocatório e consequentemente o 

Contrato. 

 

12.0 DA GARANTIA CONTRATUAL 

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

prestar garantia de 3% (três por cento), no prazo de até 5(cinco) dias após a assinatura do 

contrato, sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8.666/93;  

 

12.2- 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. 

 

12.3- 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. 

 

12.4- A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 

representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Várzea Grande/MT, devendo 

ter prazo superior ao futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

 

12.5- 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; 
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12.6- Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a Contratada ficara obrigada, 

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

modalidade que tenha escolhido. 

 

12.7- 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. 

 

12.8 - Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como 

garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele 

valor inicialmente oferecido. 

 

12.9 – 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. 

 

12.10- 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, 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). 

 

12.11- 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 à 

Secretaria Municipal de Finanças. 

 

12.12- 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 
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13.0 DAS PENALIDADES:  

13.1. A inadimplência, de qualquer das condições deste edital ou do Contrato, sujeitará a 

contratada às penalidades previstas em Lei. 

13.2. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada e não fazê-lo, no 

prazo fixado, com garantia prévia de fundamentada defesa, será considerada inadimplente e 

estará sujeita as seguintes penalidades: 

13.2.1. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta, 

13.3. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei. N. º 8.666/93 e suas alterações 

serão aplicadas à Contratada multas de: 

13.3.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o 

limite de 30 (trinta) dias: e; 

13.3.2. 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato 

e rescisão do pacto, a critério do Contratante, em caso de atraso na execução dos serviços 

superior a 30 (trinta) dias. 

13.3.3. As multas aplicadas serão descontadas ex-ofício de qualquer crédito existente da 

contratada. 

13.4. Suspensão Temporária do direito de Licitar e impedimento de contratar com o Município 

de Várzea Grande por atos ilícitos praticados e outros pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme 

a autoridade fixar em função da gravidade da falta cometida;  

13.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

quando perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada;  

13.6. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência exclusiva do Gestor 

de Aquisições e Convênios Governamentais, facultada defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida 

após 02 (dois) anos de sua aplicação; 

13.7. A critério da administração as sanções de advertência poderão ser aplicadas conjuntamente 

com as punições de multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 

14.0 DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:  
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14.1. Os preços a serem praticados serão os da proposta ofertada;  

14.2. Os preços propostos são firmes e irreajustáveis, ressalvado o disposto na alínea “d” do 

inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93;  

 

15.0 DA REVOGAÇÃO: 

15.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou ANULADA 

por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que os LICITANTES 

tenham direito a qualquer indenização, à exceção do disposto no Art. 59 da lei nº. 8.666/93, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.0  DAS RESPONSABILIDADES: 

16.1 A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos na 

execução dos serviços CONTRATADOS para execução do objeto deste certame. 

16.2 Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ele ou pela 

Prefeitura para reparação desses danos ou prejuízos. 

16.3 A CONTRATADA responsabiliza-se por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os 

serviços a serem executados estarão dentro das normas legais. 

 

17.0  DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES:  

17.1 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o presente edital por irregularidades na 

aplicação da lei, devendo protocolar o pedido no protocolo geral da Secretaria de Administração, 

contendo o endereço do impugnante e telefone para contato, até o 2° (segundo) dia útil que 

anteceder a data fixada para abertura dos invólucros de Habilitação, conforme previsto no 

parágrafo 1º, do artigo 41 da lei 8.666/93; 

17.2 É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da Ata nos casos 

previstos no inciso I, do artigo 109 da Lei 8.666 de 21/06/93, atualizada;  

17.3 Decairá o direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Licitante 

quem não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que antecede a abertura, tendo-o aceito sem 

objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou 

irregularidade, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 
 

PROC. ADM. N. 408700/2016                                                                  CONVITE N. 01/2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. 

(65) 3688-8020 e-mail: licitavg05@hotmail.com                                                                                           

15  

 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

17.4 Os recursos, referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeito 

devolutivo podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva; 

17.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração e não terão 

validade de recursos; 

17.6 Os recursos correspondentes ao Resultado Final poderão ser interpostos em até 02 (dois) 

dias após a data da emissão da ata de julgamento e publicação; 

17.7 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão contra-razoá-los no 

prazo de 02 (cinco) úteis dias; 

17.8 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 

prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

18.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS que tenham sido feitas em desacordo com as 

disposições deste CONVITE, bem como aquelas que contemplem PREÇOS EXCESSIVOS ou 

manifestamente inexeqüíveis, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens 

não previstas neste instrumento convocatório. 

18.2 Havendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 

3º da lei 8.666/93 (lei de licitações), a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo vedado qualquer outro processo. 

18.3 O LICITANTE obriga-se a atender ao OBJETO deste CONVITE para todos os efeitos, sendo de 

sua inteira responsabilidade a REPOSIÇÃO ou REPARAÇÃO do que venha a ser constatado não 

estar em conformidade com as referidas especificações, nos termos do Art. 69 da lei nº. 8.666/93. 

18.4 O LICITANTE VENCEDOR estará sujeita às CLÁUSULAS especificadas no CONTRATO, quando 

de sua celebração, ou quando for o caso; 

18.5 Ao emitir a sua proposta referente a este CONVITE, a EMPRESA participante DECLARA 

ACEITAR automaticamente todas as condições nele estabelecidas, concordando, assim, na integra, 

com suas disposições. 
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18.6 A Secretaria de Educação, na pessoa de seu secretário, será responsável pelo 

acompanhamento e/ou fiscalização inerente ao objeto desta Licitação sob pena de 

responsabilidade. 

18.7 Lavrar-se-á ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação para exame e julgamento 

deste Convite que, após lida e aprovada, será assinada pelos seus membros e pelos 

representantes das Licitantes presentes. 

18.8 A Licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, uma vez que a apresentação da Documentação e da proposta subentende a aceitação 

incondicional de seus termos independente de transcrição, bem como o conhecimento integral do 

objeto licitado, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor como 

justificativa para o não cumprimento na íntegra dos serviços hora contratados. 

18.9 No caso de eventual divergência entre este instrumento convocatório e seus anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

18.10 O exame e julgamento dos documentos e propostas; os recursos e impugnação de 

recursos; penalidades; multas e demais elementos pertinentes ao presente CONVITE obedecerão 

sempre aos termos estatuídos pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

18.11 Todos os documentos e igualmente as propostas entregues a Comissão Permanente de 

Licitação no ato da abertura do certame, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 

representantes legais das licitantes presentes na sessão. 

18.12 Após a habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

18.13 Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes PROPOSTAS, não 

caberão desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão 

de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 

18.14 A Prefeitura reserva-se o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se os preços 

praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de mercado. 

18.15 À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame dos documentos e das 

propostas, caberá o julgamento da obediência às condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório, bem como seus anexos. 

18.16 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá fixar as licitantes o PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS 

ÚTEIS para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas conforme parágrafo 

único do art. 48 da lei 8.666/93; 
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18.17 O presente CONVITE fica vinculado, em todos os seus termos, à Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores e ainda ao termo de referencia expedido pela Secretária de Educação. 

18.18 Para quaisquer esclarecimentos, consultas e/ou outros elementos pertinentes a esta 

Licitação, os interessados poderão dirigir-se à Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande-MT, à Av. Castelo branco 2.500 Bairro Água Limpa – Várzea Grande-

MT, no horário de expediente externo. 

19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
19.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, 

nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir: 

19.1.1- Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pelo Município, 

observando o que dispõe o Projeto Básico, composto de Planilha Orçamentária, Cronograma 

físico-financeiro, Memorial Descritivo e ainda se responsabilizar: 

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados; 

b) Pelo uso de patentes registradas; 

c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da 

mesma pelo Município; 

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou locais de terceiros. 

19.2- A CONTRATADA deverá antes de iniciar as obras, fixar placa identificativa e informativa, 

sobre o objeto da licitação, sem qualquer caráter de promoção pessoal de Gestores Públicos, 

conforme descrição da planilha orçamentária, indicando que se trata de uma obra do Município de 

Várzea Grande-MT, o nome da empresa que a está executando, a origem dos recursos, prazo de 

execução e valores, cujos custos deverão estar incluídos na Proposta Comercial. 

19.3- Indicar o responsável técnico e o preposto por ocasião da celebração do contrato 

 

20.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
20.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, 

a Contratante se obrigará: 

20.1.1 – Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas 

às condições regidas no Contrato; 
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20.1.2 – Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela Contratada 

e respectivas medições emitidas de acordo com o Cronograma físico – financeiro constante 

do ANEXO. 

20.1.3 – A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Educação terá em especial, 

poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo com a 

discriminação do objeto contratado; 

20.1.4 – Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por 

culpa ou dolo da Contratada; 

20.1.5 – São obrigações da CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações 

pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução das 

obras. 

21.0 OS DOCUMENTOS ANEXOS DESTE EDITAL SÃO: 

21.1 Projeto Basico n. 48/2016  

21.2 Memorial Descritvo 

21.2 Minuta do Contrato 

21.3 Declaração para Microempresa 

21.4. Declaração de disponibilidade técnica. 

21.5. Minuta do contrato 

 

22.0 DOMICÍLIO E FORO. 

22.1 Fica eleito o foro da Comarca de Várzea Grande, para dirimir e tramitar eventuais questões 

relacionadas a esta licitação e ao contrato, depois de esgotadas todas as vias administrativas. As 

questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

amigavelmente ou administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 

Várzea Grande-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Várzea Grande, 10 de novembro de 2016. 

 

 

 

SILVIO APARECIDO FIDELIS 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO Nº.  48 /2016 

 

 
Secretaria Solicitante: Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Secretário: Silvio Aparecido Fidelis. 

C.I de Solicitação n°. 5219/2016                                             Data: 21/10/2016 

 

1. OBJETO 

  

 O objeto do presente é a contratação de empresa de engenharia especializada em 

construção civil, para a realização dos serviços de Urbanização e Paisagismo na Quadra 

Coberta com Vestiário da EMEB "Eunice Cesar de Mello", localizada na Rua Presidente Janio 

Quadros esquina com a Rua Afonso Amarilho, Bairro Vila Pirineu na cidade de Várzea Grande/Mato 

Grosso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações contidas neste Projeto e 

seus Anexos 

 

ESPECIFICAÇÃO DE OBJETO: 

 

 Urbanização e Paisagismo: construção do passeio público (calçada), muro de 

fechamento, revestido e pintado, rampa de acesso da quadra para escola com corrimão e tela de 

proteção, nivelamento do terreno e paisagismos com fornecimento e plantio de grama. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Esta contratação se faz necessário uma vez que o município fora contemplado com recurso 

do FNDE para construção de Quadra Coberta com Vestiário, que encontrasse em fase de 

finalização e entrega da obra. Mas a construção da unidade não fora contemplada com os serviços 

especificados em planilha e os mesmos impedem o recebimento da obra.  
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3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

  

Os serviços descritos em anexo são: planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto 

arquitetônico, memorial descritivo, disponíveis em mídia digital (CD), em conformidade com as 

especificações contidas neste projeto básico. 

 (QUADRO RESUMO)  

 

Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em 

construção civil, para a realização dos serviços de 

Urbanização e Paisagismo na Quadra Coberta com 

Vestiário da EMEB " Eunice Cesar de Mello" 

Local Rua Presidente Janio Quadros esquina com a Rua Afonso 

Amarilho, Bairro Vila Pirineu na cidade de Várzea 

Grande/MT. 

Anexos planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto 

arquitetônico, memorial descritivo 

Prazo de execução 90(noventa) dias conforme cronograma físico-financeiro  

 

Valor Total 

Estimado 

R$ 115.536,76, conforme planilha orçamentária 

 

 

4. CUSTO TOTAL ESTIMADO 

 

O valor total estimado para a realização dos serviços é de R$ 115.536,76(Cento e quinze mil, 

quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos. 

O valor total estimado, referente à obra, foi obtido com base no projeto arquitetônico de 

implantação da obra e planilha orçamentária, elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria 

de Viação e Obras. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 
 

PROC. ADM. N. 408700/2016                                                                  CONVITE N. 01/2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. 

(65) 3688-8020 e-mail: licitavg05@hotmail.com                                                                                           

21  

 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

6. DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO E OU SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO  

 

A prova da Qualificação Técnica - Operacional, será feita mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

7.1 - Registro/Certidão de inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU do local da sede 

da licitante, devidamente atualizada; 

 7.1.2 - Atestados deverão apresentar itens que comprovem a execução de serviços 

compatíveis ao do objeto, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, deverão estes 

obrigatoriamente, em papel timbrado com a identificação e endereço da emitente, o nome 

completo do signatário, estando às informações ali contidas sujeitas à verificação de sua 

veracidade por parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte. 

 7.1.3 - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro de pessoal ou corpo diretivo, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor(es) de Atestado 

de Capacidade Técnica com Certidão de Acervo Técnico – CAT, por execução de obra ou serviços 

de características semelhantes as do objeto licitado. 

 7.1.4- O Responsável Técnico indicado pela Empresa, no momento da habilitação 

deverá,ser o mesmo que irá acompanhar a execução e fiscalização da obra, que deverá efetuar 

visitas periódicas, bem como apresentar relatório mensal, detalhando as ocorrências encontradas, 

anexando cópias junto ao livro de obras, que deverão ser entregues aos Técnicos da SMECEL-VG, 

PROJETO 

ATIVIDADE 

ELEMENTO DE DESPESA FONTE VALOR 

2088 3.3.90.39 1001 R$ 115.536,76 

   compras de matérias e bens comuns 

   compras de equipamento e matérias permanentes  

   serviços comuns – manutenção/prestação de serviços  

   serviços especializados 

   serviços técnicos 

   consultoria/auditoria/assessoria  

X   serviços de engenharia e obras 
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sob pena de aplicação de Sanção Administrativa e Multa, conforme previsto no item 18 deste 

edital e nos termos do Art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  

 

Obs.: Os profissionais indicados pela Empresa licitante para acompanhar a obra poderão ser 

substituídos desde que previamente autorizado expressamente e formalmente pela Administração 

e, concomitantemente comprove manter as mesmas qualificações técnico-profissional ou superior 

àquela prevista na habilitação.  

 

 
7.2 . Da Capacitação Técnica Profissional do Responsável pela obra: 

 
7.2.1- O responsável técnico deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras 

através de atestado de execução, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

que comprove a execução de obra ou serviço de características semelhantes e compatíveis às do 

objeto desta licitação, limitada estas, exclusivamente, aos os itens que comprovem a execução de 

serviços como os descritos em planilha orçametária do referido objeto. 

 

7.2.2- Para comprovação de que se trata no item 7.2.1, deverá ser apresentado Carteira de 

Trabalho ou contrato de prestação de serviço que demonstrem a identificação do profissional 

(empregado) e o vínculo com a empresa licitante. Para dirigente da empresa tal comprovação 

poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembléia que o investiu no cargo ou do Contrato 

Social em vigor (Diretor ou Sócio).  

 

 7.2.2.1 – Os atestados apresentados deverão estar certificados no CREA/CAU da região 

onde foram executados os serviços e/ou obras, os quais, para efeito de satisfazer as exigências 

relativas à qualificação técnica profissional, apresentando a Certidão de Acervo Técnico – CAT, por 

execução de obra ou serviços de características semelhantes as do objeto licitado; 

 

7.2.3- Relação dos nomes da equipe técnica mínima, adequada e disponível para a realização do 

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

será designada e se responsabilizará pelos trabalhos (Modelo Próprio da licitante), composta de no 

mínimo: 
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a) 01 (um) Engenheiro Civil Pleno e/ou 01 (um) Arquiteto Pleno 

 

7.2.4 - 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.  

 

8 DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

  

 A planilha com a descrição dos serviços a serem executados na referida unidade escolar, 

está contido no anexo, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária. 

 

 
9 DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

 A empresa ganhadora deverá executar os serviços conforme estabelecido na ordem de 

serviço expedida pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, conforme 

Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.  

 

10 - PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1- Os prazos estabelecidos para fins de prestação dos serviços são de 90(noventa) dias 

conforme cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização, desmobilização 

e a execução das obras e serviços propriamente ditos, contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado conforme disposto no art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores  

. 

10.2 – O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, que se iniciará a partir da 

data da sua assinatura e da consequente emissão de Ordem de Execução dos Serviços. 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. 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 
 

PROC. ADM. N. 408700/2016                                                                  CONVITE N. 01/2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. 

(65) 3688-8020 e-mail: licitavg05@hotmail.com                                                                                           

24  

 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

 

10.3 –Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo 

Aditivo de Rerratificação, mas de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, 

acompanhado da respectiva justificativa emitida pela Contratante através da Secretaria Municipal 

de Educação, no processo administrativo que deu origem a esta licitação. 

 

11.0 PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 A empresa contratada deverá prestar os serviços em 48(quarenta e oito) horas, após 

expedido a Ordem de Serviços. 

12.0 EXIGÊNCIAS ESPECIFICAS (NORMAS/QUALIFICAÇÃO/CONSELHO DE CLASSE) 

12.1 A empresa deverá executar os trabalhos dentro das normas vigentes, NBR 9050, seguindo o 

mais rigoroso controle técnico para a execução da atividade especificada na ordem de serviço. 

 

13.0 PUBLICAÇÕES 

 

 ( ) jornal oficial da união – d.o.u        (  ) jornal oficial do Estado-Iomat 

 (x) jornal oficial do município - amm.  (x) internet 

 (x) jornal de circulação estadual – outros 

14.0  MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Carta Convite – menor preço global. 

 

14.1 JUSTIFICATIVA  

 

  Devido à obra da Quadra Coberta com Vestiário, padrão FNDE, já esta em fase de 

conclusão de obra, há uma certa urgência em licitar estes serviços, para que a conclusão da 

obra e entrega da mesma a comunidade escolar, onde a mesma será utilizada para que as 

práticas esportiva da escola seja realizada no local devido e apropriado. 

   

  A escolha pela modalidade de Carta Convite se deu em virtude do pequeno valor 

destes serviços, amparado pelo artigo 23, inciso I, alíena "a". Ademais, a Carta Convite é sua 
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implantação é uma modalidade em que seu custo é relativamente baixo, e sua implantação é 

rápida, atendendo assim melhor as nossas necessidades, tendo em vista que a entrega da 

obra está prevista para final deste ano. 

15.0 SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

(X) convite                                ( ) pregão presencial 

( ) concorrência pública             ( ) pregão – registro de preços 

( ) tomada de preços                 ( ) dispensa de licitação – ART.24 IV 

( ) pregão eletrônico                  ( ) leilão 

( ) Adesão 

 

16.0 RECURSO 

 

(X) PRÓPRIO      (  ) ESTADUAL  (  ) FEDERAL 

(  ) CONVENIO (NOME E N°)  _____________________________________________  

 

17.0 DA PROPOSTA 

 
17.1 – A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme definido 

pelas planilhas anexas, não podendo os preços unitários serem maiores que os valores da coluna 

da mediana da Tabela SINAPI acrescido do BDI, segundo as orientações do TCU, com 

referência ao artigo 102, da Lei nº 12.708/2012, com referência ao mesmo dispositivo legal. 

 

17.2 – As licitantes apresentarão o demonstrativo de composição analítica do BDI e de todos 

os serviços, adotados nas propostas, detalhando, ainda, o percentual de serviços, equipamentos, 

materiais e curvas ABC de insumos e serviços. 

 

17.3 –Na composição de custos unitários as licitantes deverão apresentar discriminadamente as 

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

 

17.4 –A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em seu 

orçamento. 
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17.5 –Não observada, na proposta de preços, as condições estabelecidas nos subitens acima, a 

proposta será desclassificada. 

 

17.6 – 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 a 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 do SINAPI. 

 

17.7 –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. 

 

17.8 –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. 

 

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

abertura. 

 

17.10 –Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto desta 

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

 

17.11 - A proposta das licitantes levará em consideração que a obra deverá ser entregue em 

perfeita condição de funcionamento. 

 

17.12 - Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de 

operacionalidade, que atendam a demanda para a execução dos serviços, do objeto(s) desta 

licitação. 

 
18.0 DO PAGAMENTO  
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18.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à comissão de fiscalização da Secretaria Municipal de 

Educação, no último dia útil do mês corrente, medição prévia dos serviços executados, juntamente 

com as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês 

imediatamente anterior, e após aprovação de medição emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento. 

 

18.2 - Cabe a CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de forma 

integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, emitindo Nota Fiscal no valor da medição definitiva, 

para efeito de pagamento. 

 

18.3 – O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida no valor 

da medição e devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

 

18.4 – Juntamente com a Primeira medição de serviços, o contratado deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto a Previdência Social; 

 

18.5 – A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a contratada deverá 

apresentar as respectivas cópias autenticadas das GRPS, referentes à obra devidamente quitada. 

 

19.0 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
19.1- A critério exclusivo da CONTRATANTE o contratado poderá, em regime de responsabilidade 

solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do 

serviço, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), desde que não altere substancialmente as 

cláusulas pactuadas; 

 

19.2- No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade 

técnica da Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que 

trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços 

contratados; 

 

19.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 

responsável perante a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/ MT, mesmo que tenha havido a 
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apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de determinado serviço integrante 

desta licitação; 

 

19.4 – A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá 

comprovar perante a Secretaria Municipal de Educação, a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista 

de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando 

relacionadas com o objeto do Contrato; 

 

19.5 – A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT se reserva o direito de, após a contratação dos 

serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de sua (s) subcontratada (s) se 

submetem às regras estabelecidas neste instrumento convocatório e consequentemente o 

Contrato. 

 

20.0 DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

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

prestar garantia de 3% (três por cento), no prazo de até 5(cinco) dias após a assinatura do 

contrato, sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8.666/93;  

 

20.2- 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. 

 

20.3- 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. 

 

20.4- A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 

representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Várzea Grande/MT, devendo 

ter prazo superior ao futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 
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20.5- 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; 

 

20.6- Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a Contratada ficara obrigada, 

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

modalidade que tenha escolhido. 

 

20.7- 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. 

 

20.8 - Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como 

garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele 

valor inicialmente oferecido. 

 

20.9 – 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. 

 

20.10- 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, 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). 
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20.11- 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 à 

Secretaria Municipal de Finanças. 

20.12- 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.  

 

21.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, 

nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir: 

 

21.1.1- Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pelo Município, 

observando o que dispõe o Projeto Básico, composto de Planilha Orçamentária, Cronograma 

físico-financeiro, Memorial Descritivo e ainda se responsabilizar: 

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados; 

b) Pelo uso de patentes registradas; 

c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da 

mesma pelo Município; 

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou locais de terceiros. 

 

21.2- A CONTRATADA deverá antes de iniciar as obras, fixar placa identificativa e informativa, 

sobre o objeto da licitação, sem qualquer caráter de promoção pessoal de Gestores Públicos, 

conforme descrição da planilha orçamentária, indicando que se trata de uma obra do Município de 

Várzea Grande-MT, o nome da empresa que a está executando, a origem dos recursos, prazo de 

execução e valores, cujos custos deverão estar incluídos na Proposta Comercial. 

 

21.3- Indicar o responsável técnico e o preposto por ocasião da celebração do contrato 

 

22.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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22.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, 

a Contratante se obrigará: 

 

22.1.1 – Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas 

às condições regidas no Contrato; 

 

22.1.2 – Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela Contratada 

e respectivas medições emitidas de acordo com o Cronograma físico – financeiro constante 

do ANEXO. 

 

22.1.3 – A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Educação terá em especial, 

poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo com a 

discriminação do objeto contratado; 

22.1.4 – Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por 

culpa ou dolo da Contratada; 

 

22.1.5 – São obrigações da CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações 

pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução das 

obras. 

 

23.0 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

 

23.1 A Servidor Técnico Engenheiro Civil Sr. PAULO DE LIMA PEREIRA JUNIOR, portador (a) 

da cédula de identidade RG nº. 140.2939-1 órgão emissor: SSP/MT inscrito (a) no CPF sob nº. 

013.758.501-21, CREA-MT 0033551. 

Karina Cristina de Arruda 

Elaborador(a) da TR 

Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Catarina Sena Barros de Toledo 

Subsecretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

ASSUNTO / OBRA: 

 

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEB "EUNICE 

CESAR DE MELLO" 

 

 

 

VÁRZEA GRANDE – MT 

OUTUBRO DE 2016 

 

 

1. GENERALIDADES 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e 

descrever de forma clara os serviços a serem executados, na obra de Urbanização e Paisagismoda 

EMEB "EUNICE CESAR DE MELLO" bem como estabelecer normas para execução da obrade 

construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, devidamente aprovados pela Secretaria Municipal de Educação de 

Várzea Grande. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. 

2. INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a 

seguinte ordem de prioridades: 
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 Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos 

deverá ser consultado a Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. 

 

3. FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

A Secretaria de Educação designará para acompanhamento das obras, engenheiros, 

arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que 

isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor. 

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 

FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado. 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como 

entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina. 

6. CALÇADA 

 Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, moldado "in loco", com 

acabamento convencional. Espessura de 6 cm e junta de dilatação em madeira.  

 

 MURO A referida unidade escolar fora contemplada com construção de 

Quadra Coberta com Vestiário padrão FNDE e a área da escola delimitada 

com o muro não era suficiente para a implantação da mesma, assim se fez 

necessário a demolição de uma parte do muro existente, como mostra a 

Figura 1 e 2. 
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Figura 1- Planta de localização com demarcação da área antiga da escola. 

 

 
Figura 2 - Planta de implantação com a cobertura da quadra e demarcação da área nova da 

escola. 

 Durante a execução da obra a mesma recebeu um fechamento provisório com a 

colocação de tapume, pórem com a conclusão da obra será preciso demolir alguns pontos 
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do muro que se encontra comprometido devendo o mesmo ser reconstruído e em outras 

partes, construídos para fechamento da referida unidade escolar, ver fotos 01,02,  03, 04, 

05, 06, 07, 08 e 09. 

 

 

 

 
Foto1 - Muro lateral á escola. 
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Foto 2 - Detalhe lateral do muro. 
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Foto 3 - Detalhe do muro (parte de trás da escola). 

 
Foto 4 - Tapume para o fechamento lateral e traseiro da escola. 
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Foto 5 - Detalhe do muro (fundos da escola) fechamento com tapume. 

 
Foto 6 - Muro dos fundos em vista interna da escola. 
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Foto 7 - Detalhe da abertura do muro lateral. 

 

 
Foto 8 - Detalhe do muro nos fundos da escola. 
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Foto 9 - Detalhe de abertura na lateral do muro 

8.0 SUPRAESTRUTURA 

8.1 Geral 

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado, quando houver, 

serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, 

deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:  

 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;  

 NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;  

 NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  

 NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  

 NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.  

 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 

rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de 

concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 
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O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e 

estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a 

pessoas, seus funcionários ou terceiros.  

 

8.2 Formas e Escoramentos  

As fôrmas e escoramentos, quando houver, obedecerão aos critérios das Normas Técnicas 

Brasileiras que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis 

deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As 

fôrmas serão dotadas das contra flechasnecessárias conforme especificadas no projeto estrutural, 

e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta.  

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a 

abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.  

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto.  

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura.  

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo 

ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.  

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 

movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 

metálicos.  

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços 

decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, 

por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.  

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que 

sejam danificadas as superfícies de concreto.  

 

 

9.  REVESTIMENTOS 
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 Será revestido o muro construído em sua totalidade (interno e externo), e uma parte do 

muro já edificado, que fica na área da quadra para a sua proteção e entrega a comunidade escolar 

(ver foto 10). Os revestimentos aplicados serão chapisco em argamassa traço 1:3, com preparo 

manual, aplicado com colher de pedreiro e reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal 

e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, e com acabamento esponjado. 

 

 

 

 
Foto 10 - Muro de divisa interno a ser restaurado. 

 

 

10. PINTURA DE MURO E ESQUADRIAS 

 A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito. 

 O murode toda a escola receberá pintura interno e externo sendo executada com tinta látex 

PVA branca de 1ª linha em duas demãos, mediante preparo prévio, limpeza, lixamento e 

aplicação de 01 demão de liquído selador pigmentado. Na parte externa do muro será 
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aplicado esmalte sintético cinza numa altura de 1,0 metro com duas faixas de 10 cm 

cada acima, nas cores vermelho e verde e posterior a cor branca, como verificado na 

imagem ilustrativa abaixo (ver foto 11). 

 

 
Foto 11 - Região lateral que receberá o "barrado" e os detalhes de pintura do Município de Várzea 

Grande. 

 
 A denominação da escola EMEB EUNICE CESAR DE MELLO será escrita em preto, nas duas 

fachadas da escola, sendo na entrada principal da escola e outra na fachada lateral da quadra 

esportiva, como mostrado na figura ilustrativa abaixo (ver foto 12 e 13). 
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Foto 12 - Frente da escola e região que receberá a pintura com o nome da escola. 

 

Foto 13 - Frente da escola e região que receberá a pintura com o nome da escola. 
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 A pintura do portão, tela de proteção e corrimãode ferro será com tinta esmalte sintético de 1ª 

linha com 02 demãos, na cor a cinza. Será feita mediante prévia limpeza, lixamento e 

aplicação de tinta anti-oxidante zarcão laranja 

 

11. PORTÃO E TELA DE PROTEÇÃO E CORIMÃO  

 Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo 

de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura; 

 Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, 

e acabados de maneira a que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o 

funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário. 

 Todas as esquadrias de ferro deverão ter pintura anticorrosiva à base de zarcão laranja e 

posterior pintura esmalte sintético no mínimo em 02 demãos. 

 

12. URBANIZAÇÃO  

12.1 LIMPEZA DA ÁREA  

Será feito a retirada do material de aterro depositado para execução da obra de forma 

manual com o seu devido nivelamento em forma de talude e qualquer outro material indesejável 

(entulhos, britas, inços, etc.) para o recebimento do plantio posterior da grama.  

 

12.2 GRAMA  

Os gramados serão constituídos com grama esmeralda em placas, livre de inço e com 

espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do assentamento, o terreno 

deverá ser preparado com a retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrões, 

raízes, tocos, etc. As superfícies elevadas deverão satisfazer ascondições de desempenho, 

alinhamento, declividade e dimensões previstas no projeto.  

O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), podendo 

ser manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua aderência. 

As placas deverão ser assentadas sobre a camada de 5cm no mínimo de terra fértil adubada, 

compondo, ao todo, um conjunto de espessura de aproximadamente 10cm de altura. As placas 

serão assentadas como ladrilhos, em fileira com as juntas desencontradas para prevenir 

deslocamentos e deformação de área gramada. Após o assentamento, as placas deverão ser 
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abatidas para efeito de uniformização da superfície. A superfície deverá ser molhada diariamente 

(exceto em dias de chuva), num período mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixação e 

evitar o ressecamento das placas de grama.  

 

12.3 LIMPEZA FINAL 

 
 Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local 

de trabalho. 

 Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se 

danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada 

após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da 

limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

 Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e 

condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou 

recuperar os danos verificados. 

 

 

 

 

Paulo de Lima Ferreira Júnior 

Engenheiro Civil 

CREA – MT 033551 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

PROJETO ARQUITETÔNICO  

 

(SERÁ DISPONIBILIZADO EM MIDIA DIGITAL - CD) 
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ANEXO III 

papel timbrado da empresa) 

 

CONVITE N. ___/2016 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 A empresa_______________________________________________________________com sede 

na_____________________________________________________________________________

__(endereço completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº 

____________________________ e inscrita no CNPJ sob nº 

____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr(a)___________________________________________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade nº_________________ e  do CPF nº_________________________, declara para os 

devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta 

anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer 

das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e Lei N. 

147/2014. 

   

__________, ____ de ___________ de 2016. 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS MEMBROS DA 

EQUIPE 

DECLARAÇÃO DO TÉCNICO 

 

Declaro, objetivando a participação da empresa ____________________na licitação modalidade 

Convite n. ....., que concordo e me disponibilizo em participar dos serviços, objeto da licitação 

acima noticiada. 

 

___________, em __ de ________________ de 2016 

 

 

PROFISSIONAL 

REGISTRO PROFISSIONAL 
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MINUTA DO CONTRATO 

 
 

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 no localizado 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  SECRETARIA 

MUNICIPAL DE -------------, 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, 

inscrita no CNPJ nº. ____ e Inscrição Estadual nº _____, localizado na _______,neste ato, 

representada por seu Sócio(a) administrador(a), o(a) Senhor(a) ______, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº. ____ e inscrito no CPF 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 de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. XX/201x, conforme 

descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes da Leis n.s. 8.666/93, 

8078/90, LC n.123/06, LC 147/2014, Lei Municipal 3.515/2010 e demais legislações complementares, 

conforme as disposições seguintes.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico nº xx/201x, 

bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, no Projeto Básico nº 0x/201x da 

Secretaria de ----------. 

1.2. Aplicam-se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria geral dos 

contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Termo, bem como nos demais 

documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

2.1. DO OBJETO 

2.1.1. Este Termo Contratual tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada em 

construção civil, para a realização dos serviços de Urbanização e Paisagismo na Quadra Coberta com 

Vestiário da EMEB "Eunice Cesar de Mello", localizada na Rua Presidente Janio Quadros esquina com a 

Rua Afonso Amarilho, Bairro Vila Pirineu na cidade de Várzea Grande/Mato Grosso, incluindo fornecimento de 
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materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

conforme especificações contidas neste Projeto e seus Anexos. 

 

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. DO VALOR GLOBAL 

3.1.1. Este instrumento tem o valor global estimado de R$ XXX (---). 

3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, 

emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os 

gastos com carregamento. 

3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos 

com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser 

especifica para participação em licitações públicas, bem como as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais 

junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 

estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

3.1.4. O valor total estimado, referente à obra, foi obtido com base no projeto arquitetônico de implantação 

da obra e planilha orçamentária, elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Viação e Obras. 

 

 

3.2. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte 

classificação orçamentária:  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, que se iniciará a partir da data da sua 

assinatura e da consequente emissão de Ordem de Execução dos Serviços. 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. 

4.2. Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificação, 

mas de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 
 

PROC. ADM. N. 408700/2016                                                                  CONVITE N. 01/2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. 

(65) 3688-8020 e-mail: licitavg05@hotmail.com                                                                                           

52  

 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

emitida pela Contratante através da Secretaria Municipal de Educação, no processo administrativo que deu 

origem a esta licitação. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Nota explicativa: As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital, devendo manter compatibilidade as especificações seguintes. 

 

5.1. Iniciar, os serviços na data estipulada no contrato, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pelas normas e legislação pertinente. 

5.2. Responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados, honrando com a garantia dos trabalhos durante o 

prazo previsto em lei, mesmo que já tenha ocorrido o termo final do contrato. 

5.3. Somente substituir os profissionais em atuação com autorização prévia da Secretaria Municipal 

solicitante, desde que haja compatibilidade curricular entre o substituto e substituído. 

5.4. Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo com as 

especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado. 

5.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros, decorrente 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade. 

5.6. Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como 

todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas resultantes da execução do contrato. 

5.7. Responsabilizar-se pela realização dos serviços dentro dos padrões de qualidade, segurança e demais 

quesitos previstos na Lei nº 8078/90, no Código Civil e na Lei nº 8666/93. 

5.8. Dispor-se somente a fiscalização do contrato, no tocante a execução dos serviços, assim como ao 

cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes no termo 

de referência; 

5.9. Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo estipulado a partir da Ordem de 

Serviços emitida pela CONTRATANTE, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do art. 78 

da Lei 8666/93; 

5.10. Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas pertinentes; 

5.11. Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

5.12. Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais; 

5.13. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimentação, 

transporte, material, etc. e todos os equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços; 

5.14. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da Prefeitura, 

executem serviços para terceiros; 
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5.15. A Contratada deverá apresentar os funcionários uniformizados, e obriga-se a fornecer todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), estes últimos, 

quando for o caso, aos empregados alocados na execução do objeto do contrato, FISCALIZANDO-LHES o uso; 

5.16. Cuidar para que seus funcionários mantenham disciplina nos locais dos serviços e conduta compatíveis 

com o ambiente de trabalho; 

5.17. Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de seus prepostos, 

terceirizados e outros encargos; 

5.18. Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado, bem como, observar 

rigorosamente o prazo de execução ou outras condições estabelecidas entre as partes; 

5.19. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso, durante 

a execução do Contrato; 

5.20. Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre as partes; 

5.21. Executar os serviços, objeto do Contrato conforme ordem de serviço, Proposta Comercial, e toda 

documentação constante no Processo que lhe deu origem; 

5.22. Comunicar a conclusão dos serviços de cada solicitação, observando os prazos estabelecidos no 

contrato; 

5.23. Ao término dos serviços a empresa contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato para recebimento 

dos serviços contratados; 

5.24. A CONTRATADA deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos serviços 

contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da SECRETARIA; 

5.25. O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório. 

5.26. A CONTRATADA é obrigada a responsabilizar por todos os danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, na forma do art. 70, da lei 8.666/93. 

5.27. Os empregados da CONTRATADA não manterão nenhum vinculo empregatício com a Contratante, 

sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus 

empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas 

extras, diárias, insalubridade, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à Contratante 

qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza; 

5.28. A CONTRATADA respondera pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 

trabalhos e previsão de equipamentos e materiais necessários; 

5.29. A CONTRATADA devera manter na Secretaria (s) solicitante, ferramenta necessária para a execução dos 

serviços, objeto do presente contrato, durante a prestação dos serviços; 

5.30. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou 

culpa de seus empregados e/ou prepostos;  
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5.31. A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionários em número suficiente para a execução dos serviços, 

ficando responsável pela pronta substituição do profissional em casos de falta, férias, atestados, licenças, não 

interrompendo os serviços devido à falta de funcionários em nenhuma hipótese; 

5.32. A CONTRATADA deverá disponibilizar números telefônicos para contato imediato em casos de 

solicitações de manutenção corretiva emergencial; 

5.33. A CONTRATADA manipulará/utilizará os equipamentos de maneira apropriada, conforme suas 

destinações próprias e especificas, zelando pela guarda e conservação do mesmo; 

5.34. A CONTRATADA deverá manter materiais suficientes, de modo a não interromper o funcionamento dos 

serviços devido à falta dos mesmos; 

5.35. A CONTRATADA deverá manter documentos impressos dos procedimentos realizados, com data, 

horário, assinatura e carimbo do funcionário que realizou o serviço; 

5.36. A CONTRATADA é obrigada a prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a Contratante, imediatamente e 

por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do Contrato; 

5.37. A CONTRATADA é obrigada a dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a 

execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste presente Contrato. 

5.38. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, nas 

obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir: 

 

5.38.1. Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pelo Município, observando o que 

dispõe o Projeto Básico, composto de Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro, Memorial 

Descritivo e ainda se responsabilizar: 

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados; 

b) Pelo uso de patentes registradas; 

c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo Município; 

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos em via pública, ou locais de terceiros. 

5.39. A CONTRATADA deverá antes de iniciar as obras, fixar placa identificativa e informativa, sobre o objeto 

da licitação, sem qualquer caráter de promoção pessoal de Gestores Públicos, conforme descrição da planilha 

orçamentária, indicando que se trata de uma obra do Município de Várzea Grande-MT, o nome da empresa 

que a está executando, a origem dos recursos, prazo de execução e valores, cujos custos deverão estar 

incluídos na Proposta Comercial. 

5.40. Indicar o responsável técnico e o preposto por ocasião da celebração do contrato 

5.41. Manter a regularidade fiscal e documental durante toda execução do contrato exigidas no procedimento 

licitatório. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Nota explicativa: As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital, devendo manter compatibilidade as especificações seguintes. 

 

6.1. Analisar e aprovar os serviços prestados, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a 

competente ordem de serviço. 

6.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

6.3. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para 

imediata correção;  

6.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados pela Contratada. 

6.5. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste 

Contrato; 

6.6. Realizar a Fiscalização dos serviços por meio do fiscal do contrato; 

6.7. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou irregularidade na 

execução deste Contrato; 

6.8. Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional indesejado; 

6.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condições estabelecidas as 

condições previstas em cláusula contratual; 

6.10. O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização das Secretarias deverá aferir os 

resultados da contratação observando: Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste 

Projeto Básico e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem. 

6.11. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a 

Contratante se obrigará: 

6.11.1 – Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas às condições 

regidas no Contrato; 

6.11.2 – Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela Contratada e respectivas 

medições emitidas de acordo com o Cronograma físico – financeiro constante do ANEXO. 

6.11.3 – A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Educação terá em especial, poderes para 

suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado; 

6.11.4 – Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa ou dolo da 

Contratada; 

6.11.5 – São obrigações da CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela 

prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução das obras. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

1.1. Nota Explicativa: O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 

 

7.1. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em 

conta corrente mantida pela CONTRATADA em até ----- (----) --- após a apresentação das certidões 

exigidas por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor Fiscal nominado no Termo 

de Referência. 

7.2. A CONTRATANTE poderá fazer uso dos pagamentos devidos à contratada para compensar eventuais 

penalizações, atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento. 

7.3. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:  

a) Razão social.  

b) Número da nota fiscal,  

c) Data de emissão,  

d) Descrição do fornecimento do objeto  

e) Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de compra/serviço, do 

empenho, identificação da origem da licitação (modalidade/numeração/processo) 

f) Não rasurar as notas.  

7.4. O Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 

pagamento da data da sua reapresentação. 

7.5. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação de todas 

as condições de habilitação da Empresa. 

7.6. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e 

número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

7.7. Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 

regularize sua situação, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 

pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

7.8. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem implicará 

aceitação definitiva do fornecimento. 

7.9. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental. 

7.10. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos 

com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser 

especifica para participação em licitações públicas, bem como as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais 
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junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 

estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

7.11. A CONTRATADA deverá apresentar à comissão de fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, no 

último dia útil do mês corrente, medição prévia dos serviços executados, juntamente com as guias de 

recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior, e após aprovação 

de medição emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento. 

7.12 - Cabe a CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou 

rejeitá-la no todo ou em parte, emitindo Nota Fiscal no valor da medição definitiva, para efeito de pagamento. 

7.13 – O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da 

medição e devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

7.14 – Juntamente com a Primeira medição de serviços, o contratado deverá apresentar comprovação de 

matrícula da obra junto a Previdência Social; 

7.15 – A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a contratada deverá apresentar as 

respectivas cópias autenticadas das GRPS, referentes à obra devidamente quitada. 

7.16. Escoado o prazo constante no item 7.1, fica a CONTRATANTE constituída em mora, devendo o valor 

indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento, segundo 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 

8.1. DO REAJUSTE 

8.1.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contados a partir da data de assinatura do contrato. 

8.1.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do orçamento 

referencial. 

8.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice de correção monetária; 

8.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a variação do 

índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto de revisão 

contratual. 

 

8.2. DO REEQUILÍBRIO 

8.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e 

observados os itens subsequentes deste termo de referência. 

8.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de 

comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 
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8.2.3. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos baseados em 

Atas de Registro de Preços vigentes, caberá à Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande a análise 

jurídica e decisão do pedido e à Controladoria Geral a análise contábil.  

8.2.4. Quanto aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste de preços de contratos cuja Ata de 

Registro de Preços já expirou, deverá ser observado o item anterior.  

8.2.5. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste será registrado por aditamento ao 

contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

Nota Explicativa: Pode a Administração condicionar a assinatura do contrato à comprovação da prestação 

da garantia, o que costuma tornar este ônus mais difícil para os adjudicatários, embora traga maiores 

facilidades para a Administração, caso esta não venha a ser prestada; Se não necessário a prestação da 

garantia excluir esta clausula. 

9.1. A CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia 

no valor correspondente a ........... (.....) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais. 

9.2. 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. 

9.3. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.6. 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. 

9.7. 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 
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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; 

9.8. 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.  

9.9. 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. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. 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). 

9.13. 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. 

9.14. 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. 

9.15. 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). 

9.16. 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. 

9.17. 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. 

9.18. 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   
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d)obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 

couber. 

9.19. 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; 

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência 

de sinistros; 

 

CLAÚSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECEBIMENTO 

10.1. A execução dos serviços constantes do objeto será Execução Indireta de Empreita por Preço Global. 

10.2. A empresa ganhadora deverá executar os serviços conforme estabelecido na ordem de serviço expedida 

pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, conforme Memorial Descritivo e Planilha 

Orçamentária.  

10.3. A empresa deverá executar os trabalhos dentro das normas vigentes, NBR 9050, seguindo o mais 

rigoroso controle técnico para a execução da atividade especificada na ordem de serviço. 

10.4 - Os prazos estabelecidos para fins de prestação dos serviços são de 90(noventa) dias conforme 

cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização, desmobilização e a execução das 

obras e serviços propriamente ditos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1- A critério exclusivo da CONTRATANTE o contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, 

sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, até o limite 

máximo de 20% (vinte por cento), desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas; 

11.2- No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá 

etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, 

que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a 

responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados; 

11.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/ MT, mesmo que tenha havido a apresentação de empresa a ser 

subcontratada para execução de determinado serviço integrante desta licitação; 

11.4 – A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá comprovar 

perante a Secretaria Municipal de Educação, a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, 

respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do 

Contrato; 
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11.5 – A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, 

exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de sua (s) subcontratada (s) se submetem às regras 

estabelecidas neste instrumento convocatório e consequentemente o Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O acompanhamento da efetivação desse contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante 

nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas atualizações; 

12.2. A contratante deverá fiscalizar, através do Gestor 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. 

12.3. Fiscal do contrato: A fiscalização dos serviços da Secretaria de ---------- ficará a cargo da Secretaria 

de -------------, que designa neste ato, o servidor --------, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº -------

--, inscrito no CPF nº -------, matrícula n. ----. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. Este Contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pelo Município ou bilateralmente, em 

atendimento à conveniência administrativa, conforme os casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº. 

8.666/93 e suas respectivas atualizações, podendo ser: 

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que, haja 

conveniência para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a 

XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 

14.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as consequências 

previstas abaixo. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual poderá ser: 

A) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

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; 
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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. 

14.3. 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 do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

15.1. A inadimplência, de qualquer das condições deste edital ou do Contrato, sujeitará a contratada às 

penalidades previstas em Lei. 

15.2. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada e não fazê-lo, no prazo 

fixado, com garantia prévia de fundamentada defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita as 

seguintes penalidades: 

15.2.1. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta, 

15.3. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei. N. º 8.666/93 e suas alterações serão 

aplicadas à Contratada multas de: 

15.3.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) 

dias: e; 

15.3.2. 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão do 

pacto, a critério do Contratante, em caso de atraso na execução dos serviços superior a 30 (trinta) dias. 

15.3.3. As multas aplicadas serão descontadas ex-ofício de qualquer crédito existente da contratada. 

15.4. Suspensão Temporária do direito de Licitar e impedimento de contratar com o Município de Várzea 

Grande por atos ilícitos praticados e outros pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em 

função da gravidade da falta cometida;  

15.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;  

15.6. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência exclusiva do Gestor de 

Aquisições e Convênios Governamentais, facultada defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação; 

15.7. A critério da administração as sanções de advertência poderão ser aplicadas conjuntamente com as 

punições de multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
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16.1 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 DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

17.1. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Termo de Referencia 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 DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

18.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao disposto na 

Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo do presente contrato. 

II. Integra este Contrato o disposto no Convite nº xx/201x, conforme descrito no Edital e seus Anexos e as 

propostas da contratada para cada item. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca 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 8.666 
de 21/06/93. 

Várzea Grande/MT, xx de xxx de 201x. 
 
CONTRATANTE 
CONTRATADA 
TESTEMUNHAS 

NOME:.......................................................................................CPF:...................................  
NOME:.......................................................................................CPF:................................... 

 

Minuta do contrato elaborado pela Superintendência de Contratos 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N. 01/2016 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, 

que fará realizar licitação na modalidade de CONVITE n. 01/2016, no regime de execução 

indireta, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação 

de empresa de engenharia especializada em construção civil, para a realização dos serviços de 

Urbanização e Paisagismo na Quadra Coberta com Vestiário da EMEB "Eunice Cesar de 

Mello", localizada na Rua Presidente Janio Quadros esquina com a Rua Afonso Amarilho, Bairro 

Vila Pirineu na cidade de Várzea Grande/Mato Grosso, incluindo fornecimento de materiais e mão 

de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme 

especificações contidas neste Projeto e seus Anexos. A realização esta prevista para dia 23 de 

novembro de 2016 às 09h00min (horário local). Retirar o edital a partir da publicação, na 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 

08h00min às 18h00min, sito à Avenida Castelo Branco, 2.500 – Várzea Grande/MT, ou no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br, telefone para informações (65) 3688-8020. 

 

 

Várzea Grande/MT, 10 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Silvio Aparecido Fidelis 

Secretário de Educação. 

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

