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1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração, mediante o(a) 

Pregoeiro(a) Oficial designado(a) pela Portaria n. 227/2015, torna público para conhecimento de todos 

interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, de conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, no Decreto 

Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal N.  09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 

14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem 

como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

– Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – 

Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente nos seguinte site:  www.bll.org.br – 

www.varzeagrande.mt.gov.br.  

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema BLL 

Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão 

eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da 

Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 

1.4 As informações e os procedimentos desta licitação serão realizados pela Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688 80520, mediante Internet - site 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, www.bll.org.br. Comunicações através de 

correspondência endereçar à: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitações, 

sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa – CEP 78125-700 - Várzea Grande/MT.  

1.4.1 - A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não entregues 

em tempo hábil nesta Superintendência de Licitações. 

1.5 A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de Referência, 

anexo I neste edital. 

1.6 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 

2242 4.4.90.51.00 0303 

1.7 O valor total da licitação é R$ 495.466,38 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).  

Referencia de preços: Boletim Sinapi Agosto de 2015, conforme projeto apresentado pela SEJUDH  

2 DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA 

PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM GERAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 

CADEIA DE JOVENS E ADULTOS, NA LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO CAPÃO GRANDE, NESTE 

MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2015/SEJUDH, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

http://www.bll.org.br/
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
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2.2 DATA: 03 de fevereiro de 2016 às 10h00 (horário de Brasília)  

2.3 LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, no 

aplicativo www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”. Para todas as referências de tempo 

será observado o horário de Brasília (DF). 

2.4 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 25/01/2016 às 07h59min. do dia 

03/02/2016, (horário de Brasília); 

2.5 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min. do dia 03/02/2016 às 09h59min do dia 

03/02/2016, (horário de Brasília); 

2.6 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 10h00min. do dia 03/02/2016, (horário de 

Brasília-DF). 

2.7 Todas as informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes serão disponibilizadas no sítio 

WWW.bll.org.br, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a 

data prevista para abertura da sessão. 

2.8 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova convocação. 

3 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 

pregão, na forma eletrônica. 

3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento referente ao 

ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

3.3 As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a qual 

deverá ser protocolizada na Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito a 

Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h às 

18h, ou por meio do endereço eletrônico: pregaovg@hotmail.com, devidamente instruídos.  

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não 

o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2. 

3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, 

caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a 

realização do certame. 

3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, 

e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e concordam 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a 

regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 

itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. 

Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais 

documentos anexos. 

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

4.3.1 Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de 

Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.3.2 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; 

4.3.3 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.3.4 Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

4.3.5 Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, 

ou incorporação; 

4.3.6 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; 

4.3.7 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.3.8 Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 

por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo 

Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

4.3.9  Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 
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4.3.10 Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

4.3.11 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; 

4.3.12 Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

4.4 Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus lances. 

Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes junto ao 

sistema, serão considerados válidos. 

4.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado junto ao 

sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 

e operações no sistema de compras. 

5.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 

5.3 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva 

do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

5.4 Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos de 

participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal. 

5.5 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou da 

Secretaria de Administração, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

5.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

5.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

http://www.bll.org.br/
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5.9 Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

5.10 As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação solicitada 

no item 9.1 do edital, os documentos do responsável legal autorizado para assinar propostas 

de preços, declarações, ata de registro de preços e demais documentos pertinentes ao 

referido pregão.  

5.10.1 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 

apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da comissão, do contrato social ou 

equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhados de 

Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista ou outros) em cópia autenticada em 

cartório, ou por servidor da comissão. 

5.10.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por 

meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto 

(exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento público ou 

particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos 

pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida 

em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato 

de investidura na direção da empresa; 

5.10.3 Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da cópia 

autenticada em cartório ou por servidor da comissão do contrato social (1ª e última alteração ou 

contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de identidade do sócio-gerente e do 

procurador; 

5.10.4 Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 

através dos telefones: (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR, através da Bolsa de 

Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico www.bll.org.br, os licitantes deverão 

registrar suas propostas com a descrição do objeto ofertado e desconto, até a data e hora marcada 

para a abertura das propostas de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, 

então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta. A proposta de preços 

deverá ser anexada utilizando os seguintes arquivos nas extensões: excel, doc, pdf, jpg ou 

zip, qualquer outro arquivo não será aceito e a licitante será desclassificada. 

6.1.1. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada; 

6.1.2. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, 

quanto ao registro de sua proposta de preços (quando for anexar a proposta, planilha 

mailto:contato@bll.org.br
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ou outros anexos), sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro 

(a); 

6.2 O envio da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 

6.3 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as 

condições estabelecidas neste Edital. 

6.4. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as 

impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto desta licitação e ainda: 

6.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública; 

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública 

do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, até a 

promulgação do vencedor; 

 6.7 Na Proposta de Preços deverão constar as seguintes condições:  

a) A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos 

serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas 

danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, 

remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.); 

b)  A proposta deverá conter: 

 Prazo de validade da proposta. 

 Valor Global da proposta; 

 Planilha Orçamentária com preços unitários e totais por item; 

 Relação de Equipamento mínimo para cada serviço, 

 Quadro contendo Equipe Técnica mínima; 

 Cronograma Físico-financeiro; 

6.7.1. Os preços propostos devem remunerar os serviços, todas as taxas pertinentes  à  

contratação  dos funcionários, ferramentas, transporte, alimentação, equipamentos de proteção 

individual e coletiva, materiais diversos,  BDI,  administração  local,  lucro  e  enfim,  toda  e  

qualquer  despesa  necessária para  a  perfeita regularidade na execução do contrato, e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

6.7.2 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os equipamentos e materiais 

ser fornecidos sem ônus adicionais; 
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6.7.3 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e, no pleno reconhecimento de que não se 

enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação nesta licitação; 

6.7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, sejam com 

relação a preço, pagamento, prazo  ou  qualquer  condição  que  importe  a  modificação  dos  termos  

originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 

que serão avaliadas pela autoridade competente; 

 

6.8 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo Sr.(a) 

Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos em original ou 

cópia autenticada, à Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito à 

Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de 

desclassificação da proposta; 

6.7.1 A Proposta de Preços a ser enviada deverá ser datilografada ou impressa, 

preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), redigida com clareza em 

língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e 

rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. 

6.7.2 Razão social da licitante, n. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato 

e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e respectivo Banco; 

6.7.3 Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação, suspendendo-se este prazo na hipótese de 

interposição de recurso administrativo ou judicial. 

6.8 A proposta de preço deverá ser elaborada em uma única cotação, contendo menor preço 

global, expressos em algarismos e/ou por extenso, fracionados até o limite duas casas decimais após a 

vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e 

entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último. 

6.9 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

6.9.1 As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexeqüível 

ou cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

6.9.2 Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estas estarão 

sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital. 

6.10 O (A) Pregoeiro(a) considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e 

conseqüentemente classificará a empresa. 
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6.11 Na proposta final após a etapa de lances devera constar todas as exigências solicitadas 

no item 21 do Termo de referência Anexo I.  

6.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

7 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

7.2 Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão registrar seus lances exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informada do recebimento de seu lance, do 

horário desse recebimento e do valor recebido 

7.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.4 Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

7.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais 

licitantes não saberão quem é o autor do lance. 

7.6 Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o(a) Pregoeiro(a)  o sistema poderá 

permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos. 

7.7 Se a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, e-mail, divulgando 

data e hora da reabertura da sessão. 

7.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de 

tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min (trinta 

minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos 

lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

7.9 Após o encerramento aleatório da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 

7.9.1 O sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, comparando os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, com os das microempresas e empresas de pequeno 

porte na ordem de classificação; 

7.9.2 A proposta, desde que pertencente à microempresa ou empresa de pequeno porte, que se 

encontrar com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de maior percentual será 

considerada empatada com a primeira colocada, caso esta não seja microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 
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7.9.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, que se encontrar na 

situação de empate, descrita no subitem anterior, terá direito, no prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo sistema, de encaminhar uma última oferta, com valor obrigatoriamente abaixo 

daquele ofertado pela primeira colocada; 

7.9.4 Para viabilizar tal procedimento, o sistema selecionará os itens que se encontrem na 

situação de empate descrita nos subitens acima, disponibilizando-os, automaticamente, nas telas 

do Pregoeiro e da Licitante, e encaminhando mensagem também automática, por meio do chat, 

convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontre em segundo lugar 

para fazer sua última oferta no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito 

concedido; 

7.9.5 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar desista 

de enviar nova proposta ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as 

demais microempresas e empresas de pequeno porte participantes na mesma condição de 

empate, na ordem de classificação; 

7.9.6 Havendo êxito no procedimento acima, o sistema disponibilizará a nova classificação dos 

fornecedores para fins de aceitação; não havendo êxito, ou não existindo microempresa ou 

empresa de pequeno porte participante, prevalecerá a classificação inicial; 

7.9.7 A negociação de preço, junto à licitante classificada em primeiro lugar, será sempre após o 

procedimento de desempate de propostas e classificação final das licitantes participantes; 

7.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, se for o caso, após o desempate 

nos termos do subitem 8.9, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante que tenha apresentado o menor 

lance, por meio do Sistema Eletrônico, para que seja obtida proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

7.11 Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de menor 

preço será imediatamente informada, da decisão do(a) pregoeiro(a) de aceitar o lance de menor valor. 

7.12 As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo(a) 

Pregoeiro(a), para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 

 

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

8.1. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL sendo classificada em 

primeiro lugar a proposta com menor. conforme especificado no anexo deste edital; 

8.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL observadas às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital; 

8.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item. 

8.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento 

convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados na 

ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
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8.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, 

relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados pelos 

que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

8.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 

Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das 

causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3º, do art. 48, 

da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão; 

8.5. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou 

verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

8.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da 

proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os 

direitos dos licitantes. 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 A licitante vencedora, ou convocada pelo pregoeiro(a) deverá encaminhar obrigatoriamente os 

documentos de habilitação (inclusive os originais ou cópias autenticadas) no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados do encerramento da sessão, destinados à Prefeitura de Várzea 

Grande/MT – Superintendência de Licitações - Endereço: Avenida Castelo Branco, 2.500 - Água 

Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT. Mediante envelope fechado e lacrado, consignando-se 

externamente o nome da proponente e as expressões: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2016 

ABERTURA DIA: 03/02/2016 – 10h00min. 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

 

9.2  RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

b.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

c)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
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d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.3  Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

b) 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; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;  

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

participar de licitações, (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

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

respectivo domicílio tributário; (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força 

de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

d) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

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

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 

29, inciso V; 

g) Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário, (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

h) Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Município do 

respectivo domicílio tributário, (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

 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. 

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

9.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

I.  Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima): 

a. -publicados em Diário Oficial; ou 

b. -publicados em jornal de grande circulação; ou 
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c. -por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante. 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

a. acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente. 

III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 

a. Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: acompanhados por fotocópia dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou declaração 

simplificada do último imposto de renda. 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: 

a. fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas; 

V. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados pelos 

administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por 

Contador legalmente habilitado; 

VI. Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e 

Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

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

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

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

para o fim especificado. 

9.4.3. Quando ausente o prazo de validade no corpo da certidão de falência, o prazo máximo admitido 

será de 90 (noventa) dias da data da realização da licitação; 

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

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

 

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

9.5.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

a) Registro/Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia – CREA, 

da região da sede da empresa. 

b) Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários para execução 

dos serviços, 

c) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e 

constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) 
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de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente averbados e/ou 

registrados no CREA, por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir 

relacionados: 

 ATESTADO OU CERTIDÃO DE: 

 Execução de terraplenagem 

 

c.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do 

CREA. 

c.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) 

para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as 

exigências. 

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea 

"a", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de 

Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de 

recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais). 

c.3.1) Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de 

prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

c.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será 

feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional 

competente, devidamente atualizada. 

c.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na 

equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

c.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

c.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

 Localização do serviço (rodovia, trecho, sub-trecho, extensão); 

 Serviços executados (discriminação) com as respectivas quantidades. 

 

c.4.2 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas 

condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

c.5 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas   

jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou 

Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e discriminação dos serviços. 

c.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra 

(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 
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c.5.1.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado 

foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

c.5.1.2) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

c.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época 

da execução do objeto do atestado/certidão. 

c.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea não 

importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela 

Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por 

empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

d) Atestados de Capacidade Técnica, de comprovação de a licitante ter executado, através de 

certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, 

devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente: 

 

 Descrição da Obra e/ou Execução de: Quantidade mínima a ser 
comprovada: 

  

 

01 

 

Execução de terraplenagem 1.900,00   m³ 

 

d.1) Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra 

(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 

documentos: 

 

I) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 

 

II) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 

do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado. 

 

III) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente 

registrado no CREA. 

 

d.2) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea anterior 

não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência 

documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos 

atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o 

certame. 

 

9.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
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9.6.1 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz. Modelo no Anexo. 

9.6.2 Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo 

funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no âmbito da 

empresa. Modelo no Anexo 

9.6.3 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, 

assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, devidamente identificado, 

sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada por instrumento particular ou 

público de outorga de mandato. Modelo no Anexo.  

9.6.4 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo. 

9.7 A licitante deverá apresentar como parte da documentação para habilitação: 

Apresentar Declaração assinada pelo Responsável Técnico da empresa de que visitou o local 

onde será executado o serviço tendo pleno conhecimento das condições e da natureza dos 

serviços a que se propõe. Obs. Essa vista deverá ser agendada e realizada através do 

telefone 9676.9788 Engº Waldisnei Moreno, até o dia anterior da data marcada para abertura 

da licitação. 

9.7.1 Caso o licitante, por algum motivo, entenda não ser necessária a visita ao local da obra, 

deverá apresentar, junto aos documentos de habilitação, Declaração de Renúncia, em papel 

timbrado ou com carimbo do CNPJ da empresa, onde comprove ter pleno conhecimento do local 

e condições de execução das obras e serviços, e, assumindo inteira responsabilidade pela 

ocorrência de eventuais prejuízos ou erros no dimensionamento da proposta e ou na execução 

da obra. 

 

10 DOS RECURSOS 

10.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, expondo os motivos em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, no Prazo de 15 (quinze) minutos, contados da declaração 

de vencedor. Após a manifestação no sistema, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar as contrarrazões 

10.2 em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

10.2.1 Sendo que as petições deverão ser encaminhadas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, numero do processo, número do pregão e telefone 

para contato). Para o endereço eletrônico. 

10.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer 

importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

licitante declarada vencedora. 

10.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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10.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 

10.6 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente. 

11 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO, EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.1  Na execução dos serviços objeto do presente edital, deverá ser observado, de modo geral, as 

Especificações Gerais e as Normas vigentes na SMVO – VG, as Normas Técnicas da ABNT de edições 

mais recentes no que couberem, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) 

obras(s) em Licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 

determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais. 

11.1.1. Das Exigencias Especificas Mínimas para a Execução dos Serviços: 

Este tópico tem como objetivo orientar prestadores de serviços no que se refere aos requisitos 

técnicos mínimos necessários para serviços licitados nesse edital, sendo eles: 

a) A empresa vencedora deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, 

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar 

riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa; A empresa deverá declarar 

que se responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e 

segurança, com logomarca da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

b) Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e em finais de 

semana, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus para a SMVO VG ou para 

prefeitura; 

c) Não subcontratar todos os serviços contratados, devendo utilizar na obra seus próprios 

funcionários devidamente registrados em CTPS; 

d) Poderão ser subcontratados alguns serviços, como topografia, desde que sejam submetidos à 

prévia autorização formal da Fiscalização da SMVO VG; 

e) Usar equipamento adequado e de boa conservação para a realização dos serviços; 

f). Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, referente a todos os 

serviços de engenharia; 

g) Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo; neste caso deverá ser agendada junto a SMVO a 

data e hora para interrupção do transito; 

h) Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc.; 

i) Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que fazem parte 

deste certame; 

j) A empresa contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório  ou  o  que  se  

fizer necessário para a realização dos serviços; 
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l) Verificar com a Fiscalização, local para “bota-fora” do material escavado ou outro material, de 

grande volume, que for necessário estocar; 

m) Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregue limpo, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público; 

n) A Contratada deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos  Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s durante todo o 

período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

o) A Contratada deverá fornecer Garantia de cumprimento de suas obrigações, por ocasião da 

assinatura do respectivo contrato, uma das seguintes modalidades de garantia: caução em 

dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária, correspondente a 3% do valor do Contrato para 12 

meses seguintes. Esta garantia será renovada a cada ano decorrido por garantia proporcional ao 

saldo financeiro a executar. 

 

12 - DDAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMIICCRROO  EEMMPPRREESSAA  EE  EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE 

12.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006 e LC 147/2014, deverão solicitar o tratamento diferenciado 

declarando no Ato do Credenciamento no sistema e no momento da Habilitação comprovar a 

situação. 

12.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 12.1. configurará renuncia aos 

benefícios da citada legislação. 

12.2 Após a fase de lances, se configurará “empate ficto” quando houver proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta de 

uma empresa comum. 

12.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 

atendidas as exigências deste Edital, passará a ser a vencedora. 

12.4 O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006. 

12.4.1 Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no item 13.4, estas  

serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

12.5 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 12.3, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais licitantes. 

12.6 Para a regularização será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

12.7 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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13– DO CONTRATO 

13.1 A contratação será formalizada mediante a emissão e retirada do instrumento contratual; 

13.2. Como condição para celebração do instrumento contratual, a Licitante Vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação; 

13.3. Oficialmente convocada pela Administração, com vistas à celebração do Instrumento Contratual, 

é dado à adjudicatória o prazo de 03 (três) dias, contados da data da ciência ao chamamento, pelo 

Município de Várzea Grande, para firmar o instrumento de Contrato. A recusa injustificada da 

LICITANTE vencedora, em retirar o instrumento contratual dentro do prazo e condições estabelecidas, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-se às penalidades previstas no 

art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

13.4. É facultado à Administração, quando o convocado não retirar o Instrumento Contratual no prazo 

e condições estabelecidas, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, e 

assim sucessivamente, ou revogar a licitação; 

13.4.1. Os LICITANTES convocados na forma remanescente se obrigam a atenderem a 

convocação e retirarem o Instrumento Contratual respectivo, no prazo fixado neste edital, 

ressalvados os casos de vencimentos das respectivas propostas, sujeitando-se ao atendimento 

das condições de habilitação. 

13.5. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo 

Contratual: 

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, Art. 78, 

incisos I a XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações. 

13.6 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas em conformidade com o artigo 

65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da contratação, Caso 

seja utilizado reajuste, o índice é o INCC Coluna 6 da Fundação Getúlio Vargas, que passarão por 

análise contábil de servidores designados pela Prefeitura de Várzea Grande. 

 

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medição, mediante emissão e apresentação 

de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Secretario responsável pela Pasta, acompanhada com 

Relatório de Execução assinado pelo fiscal do contrato. 

14.2 O fiscal do contrato será indicado no momento da assinatura do contrato. 

14.3 O pagamento será efetuado por medição de serviços, conforme cronograma de serviços 

apresentado e aprovado pela fiscalização da SMVO - VG. 

14.4 As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como final do 

período o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a expedição 

da Ordem de Início dos Serviços, no final do mês em curso, e a última, após a conclusão dos serviços, 

independente do período mensal. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços 

aprovada. 
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14.5 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira 

medição e a última medição (Medição Final). 

14.6 Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, 

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de 

medição aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

14.7 O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 dias após 

empenho da medição e autorização para emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela fiscalização 

do contrato. 

14.8 O pagamento da última fatura será considerado como aceitação definitiva dos serviços, 

porém, não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

14.9 A Secretaria Municipal de Finanças pagará à contratada, pelos serviços contratados e 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada ressalvada a incidência de reajustamento e a 

ocorrência de imprevistos de caso fortuito ou de força maior. 

14.10 A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 

juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e 

FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1.  Entregar, mensalmente, relatório dos atendimentos realizados. 

15.2. Quando necessário, emitir laudo circunstanciado de necessidade de serviços de manutenção, 

como também, emitir opinião técnica sobre assuntos relacionados ao objeto de licitação. 

15.3. Responsabilizar-se tecnicamente 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. 

15.4. Somente substituir os profissionais indicados em sede de licitação com autorização prévia da 

Secretaria Municipal solicitante, desde que haja compatibilidade curricular entre o substituto e 

substituído. 

15.5. Solicitar autorização prévia da Secretaria Municipal solicitante, para eventual subcontratação 

dos serviços. 

15.6. 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. 

15.7. 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. 

15.8. 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. 

15.9. 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. 
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15.10. 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 edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 

15.11. Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 

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; 

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

15.13. Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

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

15.15. Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/MT); 

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

alimentação, transporte, material, etc.; 

15.17. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção Coletiva 

– EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos; 

15.18. Ser responsável pelas providências administrativas relativas  ao  deslocamento  de  seus 

prepostos, terceirizados e outros encargos; 

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

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

15.20. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente 

atualizado; 

15.21. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter 

acesso, durante a execução do Contrato; 

15.22. Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre 

as partes; 

15.23.  Executar os serviços, objeto do Contrato conforme ordem de serviço, Proposta Comercial, 

do Edital e seus anexos e toda documentação constante no Processo que lhe deu origem; 

15.24. Comunicar a conclusão dos serviços de cada solicitação, observando os prazos estabelecidos 

no respectivo cronograma; 

15.25.  Ao término dos serviços a empresa contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato 

para recebimento dos serviços contratados; 

15.26. A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório 

dos serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da SMVO VG. 

15.27.  O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas 

no recebimento provisório. 

15.28. 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. 

15.29. A Contratada é obrigada a manter um técnico responsável no local da obra para representá-

la na execução do contrato, com formação e registro devidamente comprovado junto ao CREA/MT, 

que assuma perante a fiscalização a responsabilidade técnica do mesmo até o recebimento 
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definitivo, bem como encarregado geral e demais elementos necessários à perfeita execução dos 

serviços. 

15.30.  Contratada é obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou 

supressões que se fizerem na execução do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do objeto contratado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 

acordo entre as partes, sob pena de ilegalidade. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a: 

16.1. Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela Contratada 

para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e planilha de preços, 

expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de serviço. 

16.2.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

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

para imediata correção; 

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

Contratada. 

16.5. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto 

deste Contrato; 

16.6. Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados na 

SECRETARIA DE OBRAS; 

16.7.    Indicar e garantir a participação de representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS nas reuniões com o Contratado; 

16.8. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou irregularidade na 

execução deste Contrato; 

16.9. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituição de qualquer profissional indesejado; 

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

estabelecidas as condições previstas em cláusula contratual; 

16.11. O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir 

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

NORMAS TÉCNICAS vigentes e ordem de serviço, proposta de Preços da empresa vencedora e 

demais anexos e informações do processo que lhe deu origem; 

16.12. Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com as 

especificações da Planilha Orçamentária e/ou Proposta Comercial; 

17.13.  Executar medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. 

17 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

17.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato 

sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 
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I. ADVERTÊNCIA 

17.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação 

de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos 

de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de 

sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior ao estipulado no contrato. 

II. MULTA 

17.1.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais 

ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

  O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 

(vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do 

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo 

estabelecido no item 13.3, dentro do prazo de validade da proposta e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

17.1.3 A contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem 

que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto 

inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

17.1.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial. 

17.1.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

17.1.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação. 

17.1.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

1. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b. Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

2. Por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c. Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

d.  Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

17.1.8 Enquanto 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 sansão aplicada com base no inciso anterior. 

17.1.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA 

nos casos a seguir indicados: 

1. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

2. Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão    contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

17.2 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 
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CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

17.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do 

interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

18 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada ao licitante vencedor pelo pregoeiro 

sempre que não houver recurso (Art. 11, inciso IX, do Decreto nº 5.450/05).  

18.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente desta PMVG que só 

poderá realizá-la depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando 

houver recurso encaminhado a própria autoridade competente (Art. 8, inciso VI, do Decreto nº 

5.450/05).  

18.3 Após homologação, o adjudicatário será convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

para assinatura do contrato ou a ata de registro de preços (Art. 27, § 1°, do Decreto nº 5.450/05). 

 

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, de acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

19.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro (a)poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. nº 5.450/05) 

19.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

19.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para este 

certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

19.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) 

anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

19.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

19.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no Mural de 

Licitações e no sítio da Prefeitura. 

19.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no Dpto. de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT após a celebração do 

contrato com as licitantes vencedoras. 

19.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro (a)de acordo com as 

Leis vigentes.  

19.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

19.13 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

19.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 

19.15 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

19.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 

8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

19.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

19.16 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à presente licitação. 

19.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

19.18 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F.  

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA INDEPENDENTE. 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou 
EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA INDEPENDENTE 

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (ME ou 
EPP)  

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

ANEXO IX FICHA CADASTRAL  

ANEXO X MINUTA DO CONTRATO 

Várzea Grande – MT, 19 de  janeiro de 2016. 

 

_______________________ 

Landolfo L Vilela Garcia 
Pregoeiro 

De Acordo: 

 

______________________________ 

Luiz Celso Morais de Oliveira 
Secretário Municipal de Viação e Obras 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 036./2015 (2ª RETIFICAÇÃO) 

NÚMERO DA CI DE ORIGEM Nº 582/DATA: 17/12/2015 

 

1. SECRETARIA SOLICITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SMVO 

 

1.1. SECRETÁRIO 

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Contratação de Empresa capacitada para executar Serviços de Terraplenagem Geral da Obra de 

Construção da  CADEIA DE JOVENS E ADULTOS, na localização do Bairro Capão Grande, neste 

Município, conforme                                           CONVÊNIO Nº 002/2015/SEJUDH 

 

 

3. DO VALOR: 

 

SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM 

R$     495.466,38 

 

O valor total da licitação é R$ 495.466,38 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).  

Referencia de preços: Boletim Sinapi Agosto de 2015, conforme projeto apresentado pela SEJUDH  

 

4. DO LOCAL DAS OBRAS. 

A obra tem sua localização no Bairro Capão Grande no Município de Várzea Grande 

 

  5.   DOS PREÇOS: 

Os preços propostos devem remunerar os serviços, todas as taxas pertinentes à contratação dos 

funcionários, ferramentas, transporte, alimentação, equipamentos de proteção individual e coletiva, 

materiais diversos, BDI, administração  local,  lucro  e  enfim,  toda  e  qualquer  despesa  

necessária para a perfeita regularidade na execução do contrato. 

Para elaboração dos preços foi utilizado como referencia o Boletim Sinapi Agosto de 2015, 

conforme projeto apresentado pela SEJUDH. 

 

6.   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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6.1.SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 

 

 

 

Sendo R$ 495.466,38 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e 

trinta e oito centavos), oriundos de convênios com o governo estadual e federal. 

 

7. JUSTIFICATIVA  

Os serviços de terraplanagem faz-se necessário para a preparação do terreno para a execução das 

obras, visando atender as condições de topografia para a implantação das estruturas necessárias de 

acordo com o nivelamento e cotas estabelecidas. 

 Quanto a modalidade Pregão Eletrônico, sua escolha se deve por considerarmos o serviço de 

terraplenagem  e deslocamento como serviço comum, decisão esta pautada no art. 3º § 2º do Decreto 

nº 3555, que diz: “Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos em edital, por meio de especificações usuais praticadas 

no mercado.” Este serviço é facilmente orçado, em razão da vasta competição no mercado. Também 

justifica-se a escolha da modalidade pelo principio da economicidade. 

 

8. DA ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇOS 

A execução dos serviços se daram de acordo com o Projeto de terraplenagem elaborado Pela Secretaria 

de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso – SEJUDH, contendo os seguintes elementos. 

 

8.1 Memorial descritivo da terraplenagem, 

8.2 Planilhas de Quantitativos, 

8.3 ART de elaboração do Projeto, 

8.4 Levantamento Planialtimétrico, 

8.5 Projetos de terraplenagem – Plantas e Perfis. 

9.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Contratação justifica-se pela necessidade da execução dos serviços de terraplenagem, para a 

construção da cadeia pública de jovens e adultos no Município de Várzea Grande – MT, através do 

Governo do Estado. 

10. DA CONTRATAÇÃO  

10.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas também por instrumento 

específico escrito de contrato, do qual fará parte o Edital, incluído seus Anexos, e a respectiva 

proposta, que ocorrerá após a homologação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato 

e terá o prazo de cinco dias para fazê-lo.  

10.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  

10.3. Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no parágrafo anterior no 

prazo de 5 (cinco) dias após a convocação,ou quando injustificadamente recusar-se a assinar o 

2242 4.4.90.51.00 303 
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contrato,prazo e condições estabelecidas no ato convocatório da licitação, devera se convocado outro 

licitante, segundo a ordem de classificação, para,  após a comprovação dos requisitos habilitatórios e 

feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais  

10.4. Em caso de não-conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências  de acordo com o artigo 69, da Lei 8.666/93, no que 

couber.  

10.5. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessáriasna contratação do objeto da presente licitação, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor do Contrato. 

11.   DA LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

A presente licitação obedecerá ao Menor Preço Global conforme Lei 8666 de 21 de junho/1993 

e suas alterações. No modo Pregão eletrônico, a escolha do menor Preço Global, se deu em virtude 

da Licitação procurar selecionar o contratante que apresente as melhores condições para atender os 

reclames do interesse público, tendo em vista todas as circunstâncias previsíveis (preço, 

capacitação técnica, qualidade etc). 

Segundo o Art 6º, Inciso VIII, a execução do serviço pode ser realizada de forma indireta, por preço 

certo e total, o que o administrador denominou empretada por preço global. 

No regime de execução indireta, é permitida a execução por empreitada por preço global, empreitada 

por preço unitário, tarefa ou empreitada integral. A Administração tem utilizado em maior escala a 

empreitada por preço global. 

Conforme manual de licitações e Contratos: orientações e jurisprud~encias do TCU, assim se 

definem, por exemplo, a empreitada por preço global e a empreiyada por preço unitário: 

Na hipótese de empritada por preço global, o pagamento de ser efetuado após a conclusão das 

parcelas, etapas ou serviços definidos no cronograma físico – financeiro. Exemplo: terraplenagem, 

fundações, estrutura ETC, quanto à empreitada por preço unitário, o pagamento deve ser realizado 

por unidades feitas. Exemplo: metragem executada de fundações. De paredes levantadas, de 

colocação de pisos ETC. Deve ser empregaga quando determinados itens representativos de obras e 

serviços licitados não puderem ser apurados com exatidão na fase do projeto, em função da natureza 

do objeto, a exemplo de obras de terraplenagem (2010, p 150). 

Assim o menor preço global é aquele que se considera a proposta como um todo, e não apenas 

valores unitários dos itens que compõem as planilhas de custos e propostas ofertadas, respeitado os 

preços unitários do orçamento elaborado pela Administração Pública municipal ( Prefeitura). 

Deste modo, no que concerne ao processo licitatório em epigrafe, a de se considerar como menor 

valor global o valor final a ser executado. 

12.      DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medição, mediante emissão e apresentação de 

Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Secretario responsável pela Pasta, acompanhada com 

Relatório de Execução assinado pelo fiscal do contrato. 

O fiscal do contrato será indicado no momento da assinatura do contrato. 
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O pagamento será efetuado por medição de serviços, conforme cronograma de serviços 

apresentado e aprovado pela fiscalização da SMVO - VG. 

As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como final do 

período o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a expedição 

da Ordem de Início dos Serviços, no final do mês em curso, e a última, após a conclusão dos 

serviços, independente do período mensal. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de 

Preços aprovada. 

 

Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição 

e a última medição (Medição Final). 

Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, 

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim 

de medição aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 dias após empenho da 

medição e autorização para emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela fiscalização do 

contrato. 

O pagamento da última fatura será considerado como aceitação definitiva dos serviços, porém, 

não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

A Secretaria Municipal de Finanças pagará à contratada, pelos serviços contratados e 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada ressalvada a incidência de reajustamento e 

a ocorrência de imprevistos de caso fortuito ou de força maior. 

A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 

juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e 

FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. 

 

13. SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

(  ) convite                                         (  ) pregão 

presencial 
(  ) concorrência pública                      (   ) pregão – registro de 
preços 
(  ) tomada de preços   (  ) dispensa de licitação – ART.24 IV  
( x ) pregão eletrônico   (  ) leilão 

 

14.    DOS RECURSOS: 

 

( ) PROPRIO ( X ) ESTADUAL (  ) FEDERAL (  ) CONVÊNIO 

 

15.      DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO: 

O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias com possibilidade de 

prorrogação caso necessário. 
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A vigência do contrato passa a contar a partir da ordem de serviço; e a contagem será paralisada caso 

haja ordem de paralização. 

 

O prazo contratual estabelecido somente poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, 

na forma prevista no inciso II do artigo 57 da Lei nº. 8.666, de 21/06/93, desde que devidamente 

justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade superior. 

 

16.      DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Prazo de execução será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data da Ordem 

de Serviço a ser emitida pela secretaria de obras e excluídos os dias paralizados. No recebimento da 

Ordem de Serviço, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART de execução dos serviços. 

17.      DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

17.1.    Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela 

Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e planilha de 

preços, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de serviço. 

17.2.    Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela 

contratada; 

17.3.    Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para imediata correção; 

17.4.    Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados 

pela Contratada. 

17.5.    Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto deste Contrato; 

17.6.    Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados 

na SECRETARIA DE OBRAS; 

17.7.    Indicar e garantir a participação de representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS nas reuniões com o Contratado; 

17.8.    Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou irregularidade 

na execução deste Contrato; 

17.9. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituição de qualquer profissional indesejado; 

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

estabelecidas as condições previstas em cláusula contratual; 

17.11.  O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir 

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

NORMAS TÉCNICAS vigentes e ordem de serviço, proposta de Preços da empresa vencedora e 

demais anexos e informações do processo que lhe deu origem; 

17.12. Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com as 

especificações da Planilha Orçamentária e/ou Proposta Comercial; 



Licitação 

PMVG 

N.   

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

17.13.  Executar medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. 

 

18.          DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

18.1. Entregar, mensalmente, relatório dos atendimentos 

realizados. 

18.2. Quando necessário, emitir laudo circunstanciado de necessidade de serviços de manutenção, 

como também, emitir opinião técnica sobre assuntos relacionados ao objeto de licitação. 

18.3.    Responsabilizar-se tecnicamente  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. 

18.4.    Somente substituir os profissionais indicados em sede de licitação com autorização prévia 

da Secretaria Municipal solicitante, desde que haja compatibilidade curricular entre o substituto e 

substituído. 

18.5. Solicitar autorização prévia da Secretaria Municipal solicitante, para eventual subcontratação 

dos serviços. 

18.6. 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. 

18.7.  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. 

18.8. 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. 

18.9. 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. 

18.10.  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 edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 

18.11.  Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos 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; 

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

18.13.  Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

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

18.15.  Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/MT); 

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

alimentação, transporte, material, etc.; 

18.17.  Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção 

Coletiva – EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos; 
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18.18.  Ser responsável  pelas  providências  administrativas  relativas  ao  deslocamento  de  

seus prepostos, terceirizados e outros encargos; 

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

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

18.20.  Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado; 

18.21.  Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter 

acesso, durante a execução do Contrato; 

18.22.  Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre 

as partes; 

18.23.  Executar os serviços, objeto do Contrato conforme ordem de serviço, Proposta Comercial, 

do Edital e seus anexos e toda documentação constante no Processo que lhe deu origem; 

18.24.  Comunicar a conclusão dos serviços de cada solicitação, observando os prazos estabelecidos 

no respectivo cronograma; 

18.25.  Ao término dos serviços a empresa contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato 

para recebimento dos serviços contratados; 

18.26.  A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório 

dos serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da SMVO VG. 

18.27.  O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas 

no recebimento provisório. 

18.28.  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. 

18.29.  A Contratada é obrigada a manter um técnico responsável no local da obra para 

representá-la na execução do contrato, com formação e registro devidamente comprovado junto ao 

CREA/MT, que assuma perante a fiscalização a responsabilidade técnica do mesmo até o 

recebimento definitivo, bem como encarregado geral e demais elementos necessários à perfeita 

execução dos serviços. 

 

18.30.  Contratada  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  

ou supressões que se fizerem na execução do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do objeto contratado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 

acordo entre as partes, sob pena de ilegalidade. 

 

19.    DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. 

Na  execução  dos  serviços  objeto  do  presente  edital,  deverá  ser  observado,  de  modo  geral,  

as Especificações Gerais e as Normas vigentes na SMVO – VG, as Normas Técnicas da ABNT de 

edições mais recentes no que couberem, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes 

à(s) obras(s) em Licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 

determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais. 
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20.     DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

a) A licitante deverá apresentar como parte da documentação para habilitação: Apresentar 

Declaração assinada pelo Responsável Técnico da empresa de que visitou o local onde será 

executado o serviço tendo pleno conhecimento das condições e da natureza dos serviços a que 

se propõe. Obs. Essa vista deverá ser agendada e realizada através do telefone 9676.9788 

Engº Waldisnei Moreno, até o dia anterior da data marcada para abertura da licitação. 

 

b) A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos 

serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas 

danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, 

remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.); 

 

c)  A proposta deverá conter: 

 Prazo de validade da proposta. 

 Valor Global da proposta; 

 Planilha Orçamentária com preços unitários e totais por item; 

 Relação de Equipamento mínimo para cada serviço, 

 Quadro contendo Equipe Técnica mínima; 

 Cronograma Físico-financeiro; 

 

d) Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e/ou memoriais fornecidos e/ou ordem de 

serviços; 

e) Para efeitos de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional da empresa, a 

licitante deverá atender à cláusula 23- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deste documento; 

f) As propostas deverão permanecer válidas em condições de aceitação por um período mínimo de 

60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das mesmas. 

g) O valor Global da proposta não deverá ser superior ao limite estabelecido na planilha base deste 

termo de referencia. 

 

21.  DA APRESENTAÇÃO DA  PROPOSTA COMERCIAL  

21.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou impressa, 

preferencialmente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 

de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e 

assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante; 

21.2. A Proposta de Preços deverá ser formulada preferencialmente conforme modelo constante no 

ANEXO II, e deverá constar, sob pena de desclassificação: 

21.2.1. Razão social da licitante, no do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para 

contato, nº da conta corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, endereço eletrônico (e-

mail); 



Licitação 

PMVG 

N.   

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

21.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação; 

21.2.3. Uma única cotação, com preço unitário e total, em moeda c orrente nacional, 

expressos em algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os 

valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

21.2.4. Quando da abertura e apresentação das propostas de preços serão aceitos até 02 

(duas) casas decimais e para etapa de lances também; 

21.2.5. Prazo para entrega da obra será de acordo com cronograma, após a emissão da 

ordem de serviço; 

21.2.6. Resumo de Preços 

21.2.7. Planilha Orçamentária com preços unitários e totais por item;, 

21.2.8. Composição de B.D.I; 

21.2.9 Composição de Encargos Sociais; 

21.2.10. Cronograma Físico-financeiro. 

21.2.11 Composição de Preços Unitários dos Serviços ( Este item só será entregue pela 

empresa vencedora do lote, na entrega da Proposta Corrigida após fase dos lances)  

21.3. Os preços propostos devem remunerar os serviços, todas as taxas pertinentes à  contratação  

dos funcionários, ferramentas, transporte, alimentação, equipamentos de proteção individual e 

coletiva, materiais diversos,  BDI,  administração  local,  lucro  e  enfim,  toda  e  qualquer  

despesa  necessária para  a  perfeita regularidade na execução do contrato, e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

21.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os equipamentos e materiais 

ser fornecidos sem ônus adicionais; 

21.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e, no pleno reconhecimento de que não se 

enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação nesta licitação; 

21.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, sejam com 

relação a preço, pagamento, prazo  ou  qualquer  condição  que  importe  a  modificação  dos  termos  

originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 

que serão avaliadas pela autoridade competente; 

21.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos; 

21.8. O valor Global da proposta não deverá ser superior ao limite estabelecido na planilha base 

constante do termo de referencia; 

21.9. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam inexequíveis ou excessivos, sendo 

entendidos como excessivos aqueles superiores ao praticado no mercado; 



Licitação 

PMVG 

N.   

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

21.10. O(a) Pregoeiro(a) considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que 

beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento; 

21.11. Se a documentação exigida que não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, o(a) Pregoeiro(a) considerará a proponente desclassificada. 

21.12. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 22.  DAS EXIGENCIAS ESPECIFICAS MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Este tópico tem como objetivo orientar prestadores de serviços no que se refere aos requisitos 

técnicos mínimos necessários para serviços licitados nesse edital, sendo eles: 

 

a) A empresa vencedora deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados 

e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de 

acidentes aos usuários locais e  ao  pessoal da  empresa; A  empresa  deverá declarar que  se  

responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e segurança, 

com logomarca da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

b) Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e em finais de semana, 

para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus para a SMVO VG ou para prefeitura; 

c) Não subcontratar todos os serviços contratados, devendo utilizar na obra seus próprios 

funcionários devidamente registrados em CTPS; 

d) Poderão ser subcontratados alguns serviços, como topografia, desde que sejam submetidos à 

prévia autorização formal da Fiscalização da SMVO VG; 

e)Usar equipamento adequado e de boa conservação para a realização dos serviços; 

f).Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, referente a todos os 

serviços de engenharia; 

g)Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo; neste caso deverá ser agendada junto a SMVO a data 

e hora para interrupção do transito; 

h)Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentação, 

transporte, material, etc.; 

i) Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que fazem parte 

deste certame; 

j)A  empresa contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório  ou  o  que  se  

fizer necessário para a realização dos serviços; 

l) Verificar com a Fiscalização, local para “bota-fora” do material escavado ou outro material, de 

grande volume, que for necessário estocar; 

m) Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregue limpo, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público; 

n)A  Contratada deverá manter os  seus  funcionários equipados com  os  devidos  Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s durante todo o 

período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 
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o)A Contratada deverá fornecer Garantia de cumprimento de suas obrigações, por ocasião da 

assinatura do respectivo contrato, uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, 

seguro garantia ou fiança bancária, correspondente a 3% do valor do Contrato para 12 meses 

seguintes. Esta garantia será renovada a cada ano decorrido por garantia proporcional ao saldo 

financeiro a executar. 

 

23.     DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

23.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

a) Registro/Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia – CREA, da região 

da sede da empresa. 

b) Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários para execução dos 

serviços, 

c) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante 

da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de atestado(s) 

e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente averbados e/ou registrados no CREA, por 

execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados: 

 

 ATESTADO OU CERTIDÃO DE: 

 Execução de terraplenagem 

     

c.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA. 

c.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a 

comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea "a", acima, 

será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados 

(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde 

conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais). 

c.3.1) Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação 

de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

c.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita 

através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, 

devidamente atualizada. 

c.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe 

técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

c.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 
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c.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

 Localização do serviço (rodovia, trecho, sub-trecho, extensão); 

 Serviços executados (discriminação) com as respectivas quantidades. 

 

c.4.2 – O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas 

condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

        c.5 – Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas   

jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou Conselho 

Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. 

c.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra 

(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 

c.5.1.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

c.5.1.2) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

c.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

c.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea não importará na 

inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso não 

sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a 

licitante será considerada inabilitada para o certame. 

d) Atestados de Capacidade Técnica, de comprovação de a licitante ter executado, através de certidão 

e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente 

certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente: 

 Descrição da Obra e/ou Execução de: Quantidade mínima a ser comprovada: 

 

 

01 

 

Execução de terraplenagem 1.900,00 m³ 

 

d.1) Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou 

ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

 

I) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da 

execução do serviço objeto do contrato; 

 

II) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado. 
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III) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente 

registrado no CREA. 

 

d.2) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea anterior não 

importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela 

Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por 

empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

24.    PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA: 

A contratante emitirá Ordem de Serviço (O. S.) para mobilização da Empresa contratada ou 

ordem de fornecimento e nesta data a Contratada deverá entregar cópia da Anotação de  

Responsabilidade  Técnica (ART) que respalde a execução dos serviços. 

25.     DAS VEDAÇÕES AS EMPRESAS 

É vedada a participação na licitação de empresa: 

a) Declarada inidônea por ato do Poder Público. 

b) Sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial. c) Impedida de transacionar com a Administração Pública. 

d) Em consórcio. 

 

26.   DO PÚBLICO/FORNECEDOR: 

Empresa capacitada em prestação de serviços de engenharia 

 

27. DAS PENALIDADES: 

O não cumprimento das obrigações deste  Termo de Referência  sujeitará  a  contratada  às  

seguintes penalidades: 

a) Por não iniciar os serviços no prazo especificado neste termo de referencia. Multa de 1% (um por 

cento) do preço unitário do contrato; 

b) Por utilizar os equipamentos em desacordo ou inferiores aos o especificado neste termo de 

referência. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de 

utilização. 

c) Por permitir que seus funcionários   trabalhem   sem   uniformes   ou   equipamentos   de   

proteção individual, conforme  definido  neste  Termo  de  referencia.  Multa de 5%(cinco  por  

cento)  do  preço unitário do contrato, por funcionário, por dia; 

d) Por não atender solicitação de informações  da   fiscalização  da   contratante,  dentro   dos   

prazos estipulados. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

e) Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da contratante. Multa 

de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência; 
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f) Por executar outros serviços,que  não  sejam  o  objeto  do  presente  contrato,  durante  os  

horários de operação e com as equipes prestadoras de serviço para a contratante. Multa de 3% (três 

por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

g) Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços” a ser expedida pela contratante  após  a  assinatura  do  contrato.  Multa 

de 5%(cinco  por cento) do preço unitário do contrato, por dia de atraso; 

h) Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3%(três por cento) do preço unitário 

do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A reincidência 

do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste termo de referencia sujeitará a 

contratada, a critério da fiscalização da contratante, a multas de graduações mais elevadas, ou à 

rescisão contratual. 

Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o valor da 

última 

medição ou do contrato. 

28.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a assinatura do contrato e posterior emissão da ordem de serviço / fornecimento, a  empresa 

contratada  terá   o   prazo   de   15   (quinze)   dias   para providenciar os funcionários e 

equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme definido neste Termo de  Referencia.  

No final deste prazo, a fiscalização da   contratante   procederá   visita   para   constatar   “in   loco” 

o atendimento integral às condições aqui colocadas. Este prazo não será prorrogado em nenhuma 

hipótese, e, em caso de haver constatação de a empresa não dispor de todos os itens exigidos no 

termo de referencia, o contrato será rescindido imediatamente.  É expressamente vedada a 

paralisação  total  ou  parcial  dos  serviços  por parte da CONTRATADA sem autorização da 

contratante. 

 

28.1. OBSERVAÇÕES QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA TODOS OS ITENS. 

 Seguir rigorosamente todas as normas do ministério do trabalho. 

 
 Atender, dentro do possível, todas as normas de transito. 

 
 Fornecer, cuidar e manter as sinalizações de obra. 

 
 Seguir as normas técnicas para cada etapa e/ou atividade do trabalho. 

 

 Orientar os colaboradores da empresa quanto a cordialidade com comunidade. 

 
 É expressamente proibido executar ou trabalhos em local privado. 

 
 Os entulhos, dejetos e sujeiras oriundas da limpeza do local dos serviços 

deveram ser removidos diariamente. 
 A contratada deve avisar imediatamente a SINFRA dos pontos com problema de base ou 

 
sub-base ou vazamento de água ou borrachudos. 

 
 Todos os sub-itens deverão atender no mínimo as garantias previstas em lei. 
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29.  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

Compete à Secretaria de Viação Obras e Urbanismo (SMVO – VG / MT), através de sua equipe 

técnica, proceder a Supervisão dos serviços. 

O acompanhamento e a fiscalização deste termo contratual, ficará a cargo da CONTRATANTE, 

juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS que, designará o Engenheiro Civil Sr. 

Waldisnei Moreno Costa para fiscalizar os termos do Contrato. 

Os serviços serão recebidos provisoriamente através de termo circunstanciado assinado pela 

fiscalização e pelo responsável da CONTRATADA, em até 15 dias do comunicado escrito da 

CONTRATADA. 

O recebimento definitivo ocorrerá mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem 

os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, contados do Recebimento Provisório. 

O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da execução 

dos  serviços, podendo ocorrer solicitação para correção de defeitos de elaboração que surgirem 

dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido pela lei. 

  Várzea Grande, 19 de janeiro de 2016. 

 

OLINDO PASINATO 

NETO 

Elaborador do Termo de 

Referencia 

 

 

 LUIZ CELSO MORAIS DE 

OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
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Os anexos serão disponibilizados no site 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

 

 

Memorial descritivo da terraplenagem, 

 

Planilhas de Quantitativos, 

 

Cronograma Físico financeiro 

 

QCI quadro de composição de investimento 

 

Composição de preços unitários 

 

Planilhas orçamentárias 

 

ART de elaboração do Projeto, 

 

Levantamento Planialtimétrico, 

 

Projetos de terraplenagem – Plantas e Perfil 
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ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

 

MODELO ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE 

Avenida Castelo Branco, 2500 

Pregão Eletrônico Nº 02/2016 

 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ......................................., 

pelo preço global _____ de R$ _________ (_______________________), para execução em ____ 

(____) dias consecutivos, CONFORME PLANILHAS DE PREÇOS ANEXA. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 

taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, 

que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas 

relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação a PMVG. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do termo de referencia e anexos, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ___ (_____) dias corridos, 

a contar da data de abertura da licitação.  

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 

Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

 

__________________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. 02/2016 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

n._____________________, localizada à ________________________, 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 que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem 

fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura Municipal de Várzea Grande que sejam 

impeditivos de sua habilitação para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                          _________, ____ de ___________ de 2016 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. 02/2016 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° 

da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso quadro 

de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma 

hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

 

Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores 

públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no 

âmbito da empresa 

            __________, ____ de ___________ de 2016 

 

                                                   

                                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá declarar 

expressamente. 
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ANEXO V – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. 02/2016 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 

 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 

e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa. 

 

    __________, ____ de ___________ de 2016 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

                             CPF__________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. XX/2016 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 

 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os documentos 

de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 

__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 

e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2016 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO VII – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO N XX/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 n _________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas 

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e 

que está apta a  

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e 

que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da  

citada Lei Complementar. 

 

  

__________, ____ de ___________ de 2016 

 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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ANEXO VIII - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREGÃO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: XX/2016 

DATA DA ABERTURA: __/__/2016 

HORÁRIO: 10h00min. 

LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande - MT 

 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

N__________________________ e Insc. Estadual N_____________________, sediada 

__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG N 

______________________ e do CPF N _____________________, declara para os devidos fins e sob 

as penas da lei que: 

 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas 

no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2016, relativo a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições 

deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

_______________, _______ de _____________ de 2016. 

 

 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX 

FICHA CADASTRAL 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. XX/2016 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(    ) MICRO EMPRESA             (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(     )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

Nº. TELEFONE Nº. FAX 

  

EMAIL  

 

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

 

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

 

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

 

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO 

Gespro 320852/2016 

CONTRATO N. -----/2016 ORIGINARIO DO 

PREGÃO ELETRONICO XX/2016, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E 

A EMPRESA ------------------ PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICA. 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT através da Secretaria Municipal de Viação Obras e 

Urbanismo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no Paço Municipal 

Couto Magalhães à Avenida Castel5 Branco, nº 2.500, Bairro Água Limpa neste Município, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.548/0001-10, neste ato representada, na forma de 

sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. ___________________, brasileiro, residente e 

domiciliado na cidade de Várzea Grande – MT, portador da Cédula de Identidade nº __________ - 

SSP/___ e do CPF nº __________________ e através da SECRETARIA DE xxxxxxxxxxxx e de seu 

Secretário _______________, brasileiro, portador do RG. nº _____________ SSP/___  e CPF/MF 

____________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa -------------------

-----------, inscrita no CNPJ/MF sob o n°----------/-------, estabelecida à ------------------------

,Bairro -------em --------, CEP:--------------------, Fone/ Fax (65)----------, neste Ato,  

representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RGn° ---------

---------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, doravante denominada CONTRATADA, em vista o 

constante e decidido no Processo arquivado na Comissão Permanente de Licitação, resolvem celebrar 

o presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico  N. 02/2016, 

conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 10.520/02, 8.666/93 atualizada, 

mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 12.462/2011 e no Decreto 

nº 7.581/2011, e vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n.º XX/2016 e seus anexos, bem como à 

proposta da CONTRATADA, constante do Processo Administrativo nº 350852/2015. 

1.2. Aplicam-se aos casos nele omissos os preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os 

princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da 

Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. DO OBJETO 

2.1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA 

EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM GERAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA 
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DE JOVENS E ADULTOS, NA LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO CAPÃO GRANDE, NESTE MUNICIPIO 

CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2015/SEJUDH, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

2.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço 

eletrônico e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital, prevalecerão às últimas. 

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.2.1. A execução dos serviços se deram de acordo com o Projeto de terraplenagem elaborado Pela 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso – SEJUDH, contendo os seguintes 

elementos, acostados ao procedimento licitatório integrante deste contrato: 

a) Memorial descritivo da terraplenagem, 

b) Planilhas de Quantitativos, 

c) ART de elaboração do Projeto, 

d) Levantamento Planialtimétrico, 

e) Projetos de terraplenagem – Plantas e Perfis. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir 

da ordem de serviço, e a contagem será paralisada caso haja ordem de paralisação; 

3.2 O prazo contratual estabelecido somente poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo 

anterior, na forma prevista no inciso II do artigo 57 da Lei nº. 8.666, de 21/06/93, desde que 

devidamente justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade superior. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. DO VALOR 

4.1.1. Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ --- (---). 

4.1.2. Para elaboração dos preços foi utilizado como referencia o Boletim Sinapi Agosto de 2015, 

conforme projeto apresentado pela SEJUDH. 

4.1.3. Os preços propostos devem remunerar os serviços, todas as taxas pertinentes à contratação 

dos funcionários, ferramentas, transporte, alimentação, equipamentos de proteção individual e 

coletiva, materiais diversos, BDI, administração local,  lucro, tributos, emolumentos, despesas 

indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os gastos com 

carregamento  e  enfim,  toda  e  qualquer  despesa  necessária para a perfeita regularidade na 

execução do contrato. 

4.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das seguintes 

classificações orçamentárias: 

 

SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PROJETO ATIVIDADE 
ELEMENTO DE DESPESA FONTE 

2242 4.4.90.51.00 0303 
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CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO PRAZO 

5.1 A obra tem sua localização no Bairro Capão Grande no Município de Várzea Grande. 

5.2 Prazo de execução será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data da 

Ordem de Serviço a ser emitida pela secretaria de obras e excluídos os dias paralizados. No 

recebimento da Ordem de Serviço, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART de execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 

9.8 Na execução dos serviços objeto do presente edital, deverá ser observado, de modo geral, as 

Especificações Gerais e as Normas vigentes na SMVO – VG, as Normas Técnicas da ABNT de edições 

mais recentes no que couberem, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) 

obras(s) em Licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 

determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais. 

 

6.1.1. Das Exigências Especificas Mínimas para a Execução dos Serviços: 

Este tópico tem como objetivo orientar prestadores de serviços no que se refere aos requisitos 

técnicos mínimos necessários para serviços licitados nesse edital, sendo eles: 

a) A empresa vencedora deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, 

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar 

riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa; A empresa deverá declarar 

que se responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e 

segurança, com logomarca da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

b) Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e em finais de 

semana, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus para a SMVO VG ou para 

prefeitura; 

c) Não subcontratar todos os serviços contratados, devendo utilizar na obra seus próprios 

funcionários devidamente registrados em CTPS; 

d) Poderão ser subcontratados alguns serviços, como topografia, desde que sejam submetidos 

à prévia autorização formal da Fiscalização da SMVO VG; 

e) Usar equipamento adequado e de boa conservação para a realização dos serviços; 

f). Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, referente a todos os 

serviços de engenharia; 

g) Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo; neste caso deverá ser agendada junto a SMVO a 

data e hora para interrupção do transito; 

h) Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc.; 

i) Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que fazem 

parte deste certame; 
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j) A empresa contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório  ou  o  que  

se  fizer necessário para a realização dos serviços; 

l) Verificar com a Fiscalização, local para “bota-fora” do material escavado ou outro material, 

de grande volume, que for necessário estocar; 

m) Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregue limpo, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público; 

n) A Contratada deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos  

Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s 

durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

o) A Contratada deverá fornecer Garantia de cumprimento de suas obrigações, por ocasião da 

assinatura do respectivo contrato, uma das seguintes modalidades de garantia: caução em 

dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária, correspondente a 3% do valor do Contrato para 12 

meses seguintes. Esta garantia será renovada a cada ano decorrido por garantia proporcional ao 

saldo financeiro a executar. 

 

6.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente através de termo circunstanciado assinado pela 

fiscalização e pelo responsável da CONTRATADA, em até 15 dias do comunicado escrito da 

CONTRATADA. 

6.3. O recebimento definitivo ocorrerá mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após 

terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá 

ser superior a 90 (noventa) dias, contados do Recebimento Provisório. 

6.4. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 

execução dos serviços, podendo ocorrer solicitação para correção de defeitos de elaboração que 

surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido pela lei. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1.  Entregar, mensalmente, relatório dos atendimentos realizados. 

7.2. Quando necessário, emitir laudo circunstanciado de necessidade de serviços de manutenção, 

como também, emitir opinião técnica sobre assuntos relacionados ao objeto de licitação. 

7.3. Responsabilizar-se tecnicamente 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. 

7.4. Somente substituir os profissionais indicados em sede de licitação com autorização prévia da 

Secretaria Municipal solicitante, desde que haja compatibilidade curricular entre o substituto e 

substituído. 

7.5. Solicitar autorização prévia da Secretaria Municipal solicitante, para eventual subcontratação 

dos serviços. 

7.6. 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. 
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7.7. 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. 

7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. 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 edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 

7.11. Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 

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; 

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

7.13. Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

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

7.15. Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/MT); 

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

alimentação, transporte, material, etc.; 

7.17. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção Coletiva 

– EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos; 

7.18. Ser responsável pelas providências administrativas relativas  ao  deslocamento  de  seus 

prepostos, terceirizados e outros encargos; 

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

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

7.20. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente 

atualizado; 

7.21. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter 

acesso, durante a execução do Contrato; 

7.22. Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre 

as partes; 

7.23.  Executar os serviços, objeto do Contrato conforme ordem de serviço, Proposta Comercial, 

do Edital e seus anexos e toda documentação constante no Processo que lhe deu origem; 

7.24. Comunicar a conclusão dos serviços de cada solicitação, observando os prazos estabelecidos 

no respectivo cronograma; 

7.25.  Ao término dos serviços a empresa contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato 

para recebimento dos serviços contratados; 
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7.26. A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório 

dos serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da SMVO VG. 

7.27.  O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas 

no recebimento provisório. 

7.28. 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. 

7.29. A Contratada é obrigada a manter um técnico responsável no local da obra para representá-

la na execução do contrato, com formação e registro devidamente comprovado junto ao CREA/MT, 

que assuma perante a fiscalização a responsabilidade técnica do mesmo até o recebimento 

definitivo, bem como encarregado geral e demais elementos necessários à perfeita execução dos 

serviços. 

7.30.  Contratada é obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou 

supressões que se fizerem na execução do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do objeto contratado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 

acordo entre as partes, sob pena de ilegalidade. 

7.31. A CONTRATADA é obrigada a manter a regularidade fiscal e documental de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

    

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1 São responsabilidades do Contratado: 

I todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 

seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras; 

II todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo 

nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer 

solidariedade ou responsabilidade; 

III toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de 

regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais 

serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a 

descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

IV A falta de quaisquer dos serviços cujo execução incumbe ao detentor do preço registrado, 

não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução 

do objeto deste contrato, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 

cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza o Município de Várzea Grande, a descontar o valor 

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos 
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que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 

assegurada a prévia defesa; 

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do fiscal, não eximirá CONTRATADA das 

responsabilidades previstas neste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a: 

9.1.1 Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela 

Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e planilha 

de preços, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de 

serviço. 

9.1.2  Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

9.1.3 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para imediata correção; 

9.1.4 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados 

pela Contratada. 

9.1.5. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto deste Contrato; 

9.1.6. Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados 

na SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS; 

9.1.7.    Indicar e garantir a participação de representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 

E OBRAS nas reuniões com o Contratado; 

9.1.8. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou irregularidade 

na execução deste Contrato; 

9.1.9. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituição de qualquer profissional 

indesejado; 

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

estabelecidas as condições previstas em cláusula contratual; 

9.1.11. O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá 

aferir os resultados da contratação observando: Execução dos  serviços  em  conformidade  com  as  

NORMAS TÉCNICAS vigentes e ordem de serviço, proposta de Preços da empresa vencedora e 

demais anexos e informações do processo que lhe deu origem; 

9.1.12. Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com as 

especificações da Planilha Orçamentária e/ou Proposta Comercial; 

9.1.13.  Executar medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 
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10.1 O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medição, mediante emissão e 

apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Secretario responsável pela Pasta, 

acompanhada com Relatório de Execução assinado pelo fiscal do contrato. 

10.2 O fiscal do contrato será indicado no momento da assinatura do contrato. 

10.3 O pagamento será efetuado por medição de serviços, conforme cronograma de serviços 

apresentado e aprovado pela fiscalização da SMVO - VG. 

10.4 As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como final 

do período o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a 

expedição da Ordem de Início dos Serviços, no final do mês em curso, e a última, após a conclusão 

dos serviços, independente do período mensal. Os preços unitários serão os constantes da Proposta 

de Preços aprovada. 

10.5 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira 

medição e a última medição (Medição Final). 

10.6 Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, 

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim 

de medição aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

10.7 O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 dias após 

empenho da medição e autorização para emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela 

fiscalização do contrato. 

10.8 O pagamento da última fatura será considerado como aceitação definitiva dos serviços, 

porém, não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

10.9 A Secretaria Municipal de Finanças pagará à contratada, pelos serviços contratados e 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada ressalvada a incidência de reajustamento e 

a ocorrência de imprevistos de caso fortuito ou de força maior. 

10.10 A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 

juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e 

FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. 

10.11. Escoado o prazo constante no item 10.7, 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 DÉCIMA PRIMEIRA– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre 

os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida 

pela Lei nº 9.648/98.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as 

conseqüências 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; 

C)  A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

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

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

13.1 Correrão por conta exclusivas da CONTRATADA: 

I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste 

Edital; 

II.  as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 

acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da 

entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 

FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

1. ADVERTÊNCIA   

1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de 

multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de 

suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção 

mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 
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superior a 5 (cinco) dias úteis. 

2. MULTA 

2.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente 

a: 

a) Por não iniciar os serviços no prazo especificado neste termo de referencia. Multa de 1% (um por 

cento) do preço unitário do contrato; 

b) Por utilizar os equipamentos em desacordo ou inferiores aos o especificado neste termo de 

referência. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de 

utilização. 

c) Por permitir que seus funcionários   trabalhem   sem   uniformes   ou   equipamentos   de   

proteção individual, conforme  definido  neste  Termo  de  referencia.  Multa de 5%(cinco  por  cento)  

do  preço unitário do contrato, por funcionário, por dia; 

d) Por não atender solicitação de informações  da   fiscalização  da   contratante,  dentro   dos   

prazos estipulados. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

e) Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da contratante. Multa 

de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

f) Por executar outros serviços,que  não  sejam  o  objeto  do  presente  contrato,  durante  os  

horários de operação e com as equipes prestadoras de serviço para a contratante. Multa de 3% (três 

por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

g) Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos 

Serviços” a ser expedida pela contratante  após  a  assinatura  do  contrato.  Multa de 5%(cinco  por 

cento) do preço unitário do contrato, por dia de atraso; 

h) Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3%(três por cento) do preço unitário 

do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A reincidência 

do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste termo de referencia sujeitará a 

contratada, a critério da fiscalização da contratante, a multas de graduações mais elevadas, ou à 

rescisão contratual. 

2.1.1. Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o valor da 

última medição ou do contrato. 

2.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações 

no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

2.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 
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fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 

3.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

3.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 

poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

3.2.1 por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a- atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b-execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

3.2.2 por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b)  se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c)  prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

d)  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

4.1 Enquanto 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 sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

4.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos 

casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a)- praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses excusos ou má-fé; 
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b)- apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c)- reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula 

Décima Quarta deste contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de 

indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

15.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 
 

16.1. Os preços do presente instrumento manterão fixos e irreajustáveis durante o período 

contratado, podendo a contratada solicitar a revisão ou repactuação dos preços para manter a 

equação econômico-financeira obtida na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 

65, inciso II, alínea 'd', da Lei n. 8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos.  

16.2. Poderá ser concedido o reajuste do preço, a requerimento da contratada e depois de 

transcorrido um ano da data limite para apresentação da proposta atualizada no certame, de acordo 

com o índice de correção monetária geral ou setorial aplicável, neste caso o INPC-FGV.  

16.3. 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.  

16.4. 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.  

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

ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FISCAL DO CONTRATO 

17.1. 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 nº 

8.666/93. 

17.2. A fiscalização deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Viação e Obras, por meio da 

Superintendência de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas 

questões legais. 
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Parágrafo Único – Será indicado para efeito de fiscalização o Sr WALDISNEI MORENO COSTA, RG nº. 

1427129 SSP/GO, CPF/MF 155.512.531-04, que ficará responsável por toda execução/entregas dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1. O contrato poderá ser alterado pelos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas 

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

 

 

 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

19.1 todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo o presente Contrato; 

19.2 Este Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. 

XX/2016 e a proposta da CONTRATADA; 

19.3. é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente para qualquer operação Financeira, sem 

prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

19.4 Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço / fornecimento, a empresa 

contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias  para providenciar os funcionários e equipamentos 

necessários à execução dos serviços.  No final deste prazo, a fiscalização da SINFRA DE VÁRZEA 

GRANDE procederá  visita  para  constatar  “in  loco” o atendimento integral às condições aqui 

colocadas. Este prazo não será prorrogado em nenhuma hipótese, e, em caso de haver constatação de 

a empresa não dispor de todos os itens exigidos no projeto básico, o contrato será rescindido 

imediatamente.  

19.5 É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da CONTRATADA 

sem autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS. A qualquer tempo, a SMVO poderá 

autorizar novos serviços relacionados a tapa buraco, efetuando-se eventuais ajustes contratuais disso 

decorrentes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.2 E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) 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 ___ de _________ de 2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.       

 

REPRESENTANTES: 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 

CONTRATADA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 

CONTRATADA: ____________________ TESTEMUNHAS: ________________________    

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO REVISADO 

PELO SETOR DE CONTRATOS E 

CONVÊNIOS 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N. 02/2016 

Processo n. 350852/2015 

 

 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designado pela portaria n. 227/2015, 

torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor preço 

GLOBAL, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE TERRAPLANAGEM GERAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA DE JOVENS E ADULTOS, 

NA LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO CAPÃO GRANDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 

Nº 002/2015/SEJUDH, CONFORME EDITAL E ANEXOS. A realização está prevista para o dia 03 

de fevereiro de 2016, às 10h00min (horário Brasília). O Edital completo está à disposição dos 

interessados, na Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 12h00min às 18h00min, sito à 

avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não 

restituível e gratuitamente, no sitio: www.bll.org.br.  

Várzea Grande-MT, 19 de janeiro de 2016 

 

 

 

____________________ 

Landolfo L Vilela Garcia 
Pregoeiro 

   
 
 
 

Luiz Celso Morais de Oliveira 
Secretário Municipal de Viação e Obras 

http://www.bll.org.br/

