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ERRATA I 

CONCORRÊNCIA N. 10/2019 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, representada neste ato pelo Secretário 

Municipal Interino de Viação e Obras, o Senhor Olindo Pasinato Neto, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitações nomeada pela Portaria n. 433/2019, com base Legal na Lei Federal nº 

8.666/93, faz saber aos interessados que, no Edital da Concorrência objetivando: Contratação de 

Empresa Especializada para a Execução das Obras de pavimentação e Drenagem conforme os Lotes a 

Seguir: LOTE 1 – Bairro Costa Verde e Santa Maria, as seguintes ruas: Alvarenga, Aracy de Almeida, 

Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico pinto, Elvira Monteiro, Francy 

Campos Vidal, Jacob do Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Noel 

Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha 

e Zequinha de Abreu, com extensão de  8.545,60 metros na cidade de Várzea Grande – MT; LOTE 2 – 

Bairros Cidade de Deus/Eladorado, as seguintes ruas: Canta Galo, Miracema, Campos, 29, Loreto, 137, 

Codó, S8, Triunfo, Petrópolis, acarei, Jundiaí, Cubatão, Vacarias, Araripe, com extensão de   3.560,04  

metros, na cidade de Várzea Grande – MT; LOTE 3 – Bairro Vitória Régia e capela do Piçarrão, as 

seguintes Ruas: 4, 5, 20, 21, 22, 23, 25, 26, Avenida C, (Vitória Régia), Eunice Gonçalves, da Silva, da 

Alegria, Rua Estrada de Bnsucesso, Trav Doid, Rua S238, da Felicitadde, F, Trav. Um (Capela do 

Piçarrão) com 3.885,32 metros, na cidade de Várzea Grande – MT; LOTE 4 - Bairro Planalto Ipiranga, as 

seguintes ruas: AV Isabel de Almeida Silva, AV Perimetral, Beco, A, Anchieta, Araci de Almeida, Ataulfo 

Alves, Comandante Costa, E, Francisco Alves, Guimarães Rosa, Julio Louzada, Maísa Matarazzo, 

Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, N, Nora Ney, Presidente Epitácio Pessoas, 

Presidente Getulio Várgas, Presidente Jânio Quadros, Presidente Venceslau Braz, Marecha Rondon  , 

com uma extensão de 7.582,09 metros, na cidade de Várzea Grande MT; LOTE 5 -  BAIRRO: JARDIM 

ITORORÓ/JARDIM ELDORADO, Ruas: 234, caruaru, travessa da tania, travessa da lapa, mar 

mediterranio, Beto, mar mediterranio, av. anizio hadade, a, vitoria, rua feira de santana, rua feira de 

santana, rua 156, rua itapemirim, travessa fancho, muritiba, marilia, 160, conselheiro francisco raposo, 

cap. manoel pinheiro, marquês de são vicente, 13, parecis, barão de maracajú, barão de batovi, barão de 

maracajú, barão de batovi, 34, fred. sólon, antonio maria, rua barcelos, travessa b, tristão de ataide, 167, 

170, 26, caruaru, com uma extensão de 8.471,63 metros, na cidade de Várzea Grande – MT; LOTE 6 - 

BAIRRO: SÃO MATEUS E SABIÁ, Ruas: Aporé, Atlético Mineiro, Cárceres, Corinthians, Carmelita 

Fernandes, da Paz, Dante Martins de Oliveira, Flamengo, Francisco Alves, Gilson de barros, Getúlio 

Vargas, Ilza Terezinha, Ieda Fragoso Nascimento, Ilza Terezinha Picoli Pagot, Ieda Fragoso Nascimento, 

Maria de Lourdes Jordão, Mixto, Nepoziano,Jordão, Operário, São Mateus, São Paulo, Tereza Maria 

Conceição, Vasco da gama, Valdir Pereira, com uma extensão de  6.833,58 metros, na cidade de Várzea 
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Grande - MT. Obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a 

competitividade resolve promover as seguintes RETIFICAÇÕES: 

 

NO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

7.4.1. Da Capacitação Técnica – Operacional: 

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

que comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

1.093,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.714,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 27.345,00 m². 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

466,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.290,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 11.660,00 m². 

LOTE 3 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

497,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.272,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 12.433,00 m². 
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LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

907,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.026,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 22.679,00 m². 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

1.132,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.896,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 28.320,00 m². 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

874,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 6.054,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 21.867,00 m². 

7.4.1.2. Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevância e maior valor. O orçamento 

elaborado pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificação para obtenção dos itens 

de valor significativo. E os critérios adotados atende ainda a portaria 108/08 do DNIT que define critérios 

para escolha dos itens de maior relevância e de maior valor, essa portaria foi escolhida pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande por não ter um critério próprio instituído e por se tratar de um órgão do 

Governo Federal com grande experiência na área de engenharia. 

7.4.1.3. As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinquenta por cento), ou seja 

de cada item descrito na planilha anexa deste edital, segundo as orientações do TCU em face do 

Acórdão 2656/2007. 
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7.4.2. Da Capacitação Técnica Profissional: 

7.4.2.1. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, 

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

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

licitação, fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD , 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 3 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD, 
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A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD –, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD –, 

 A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

7.4.2.2. Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

LEIA -SE: 

7.4.1. Da Capacitação Técnica – Operacional: 

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

que comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 1.093,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.714,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 27.345,00 m². 

LOTE 2 
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A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 466,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.290,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 11.660,00 m². 

LOTE 3 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 497,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.272,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 12.433,00 m². 

LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 907,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.026,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 22.679,00 m². 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 1.132,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.896,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 28.320,00 m². 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 874,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 6.054,00 m, 
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A3 – Execução de imprimação – 21.867,00 m². 

7.4.1.2. Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevância e maior valor. O orçamento 

elaborado pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificação para obtenção dos itens 

de valor significativo. E os critérios adotados atende ainda a portaria 108/08 do DNIT que define critérios 

para escolha dos itens de maior relevância e de maior valor, essa portaria foi escolhida pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande por não ter um critério próprio instituído e por se tratar de um órgão do 

Governo Federal com grande experiência na área de engenharia. 

7.4.1.3. As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinquenta por cento), ou seja 

de cada item descrito na planilha anexa deste edital, segundo as orientações do TCU em face do 

Acórdão 2656/2007. 

7.4.2. Da Capacitação Técnica Profissional: 

7.4.2.1. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, 

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

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

licitação, fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 3 
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A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 5 

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

ou superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

 A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

7.4.2.2. Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO N° 017/2019 

ONDE SE LÊ: 
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6. Da Capacitação Técnica – Operacional: 

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

comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

1.093,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.714,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 27.345,00 m². 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

466,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.290,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 11.660,00 m². 

LOTE 3 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

497,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.272,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 12.433,00 m². 

LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

907,00 m³, 
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A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.026,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 22.679,00 m². 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 

1.132,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.896,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 28.320,00 m². 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

C) Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD – 874,00 m³, 

D)  A2  -  Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 6.054,00 m, 

E) A3 – Execução de imprimação – 21.867,00 m². 

Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevância e maior valor. O orçamento elaborado 

pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificação para obtenção dos itens de valor 

significativo. E os critérios adotados atende ainda a portaria 108/08 do DNIT que define critérios para 

escolha dos itens de maior relevância e de maior valor, essa portaria foi escolhida pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande por não ter um critério próprio instituído e por se tratar de um órgão do 

Governo Federal com grande experiência na área de engenharia. 

(OBS: As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinquenta por cento), ou seja 

de cada item descrito na planilha anexa deste edital, segundo as orientações do TCU em face do 

Acórdão 2656/2007). 

6.1.1. Da Capacitação Técnica Profissional: 

Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, engenheiro(s) 

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

responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  
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LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD , 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 3 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD, 

 A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD –, 
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A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou TSD –, 

 A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

OBS: Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

LEIA -SE:  

6. Da Capacitação Técnica – Operacional: 

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

comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 1.093,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.714,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 27.345,00 m². 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 466,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.290,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 11.660,00 m². 

LOTE 3 
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A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 497,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 3.272,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 12.433,00 m². 

LOTE 4 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 907,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.026,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 22.679,00 m². 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 1.132,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 7.896,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 28.320,00 m². 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 874,00 m³, 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto 6.054,00 m, 

A3 – Execução de imprimação – 21.867,00 m². 

Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevância e maior valor. O orçamento elaborado 

pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificação para obtenção dos itens de valor 

significativo. E os critérios adotados atende ainda a portaria 108/08 do DNIT que define critérios para 

escolha dos itens de maior relevância e de maior valor, essa portaria foi escolhida pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande por não ter um critério próprio instituído e por se tratar de um órgão do 

Governo Federal com grande experiência na área de engenharia. 



 
 

        

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 611262/2019                                                                  CONCORRÊNCIA N. 10/2019 

 

 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 

Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 
Fone: (65) 3688-8000/8020 – Email: licita.smavg@gmail.com 

Página 14 de 15 

Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

(OBS: As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinquenta por cento), ou seja 

de cada item descrito na planilha anexa deste edital, segundo as orientações do TCU em face do 

Acórdão 2656/2007). 

6.1.1. Da Capacitação Técnica Profissional: 

Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, engenheiro(s) 

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

responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

LOTE 1 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 2 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 3 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 4 
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A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

 A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 5 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

LOTE 6 

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

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 - Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

A2 - Guia (meio fio) e sarjeta conjugada de concreto, 

A3 – Execução de imprimação. 

OBS: Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

 Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

 O prazo para abertura será mantido por não afetar a elaboração da proposta, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

 

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2019. 

 

 

 

Olindo Pasinato Neto 

Secretário Municipal Interino de Viação e Obras 


