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 ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 

(PROCESSO N. 252801/2014) 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designado pela 

Portaria n. 763/2014, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados as modificações no Edital e Termo de Referência 

ANEXO I, obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a 

imparcialidade e a competitividade resolve promover as seguintes RETIFICAÇÕES:   

                      

NO EDITAL – ONDE SE LÊ 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITDA EM FORNECIMENTO DE ATERRO, PARA 

ATENDER A SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VÁRZEA GRANDE, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I do edital. 

 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

8.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que 

dele fazem parte integrante.  

8.1.1 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 sócias, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte entre 

outros. 

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

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa, 

com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
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datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a procuração 

(quando não apresentada no credenciamento).  

8.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a. Prazo de validade, não 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;  

b. Preços unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: transportes, instalação, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação com até 

duas casas decimais; 

c. Especificação completa do produto cotado, de acordo com as características apresentadas no 

Anexo I; 

d. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação; 

e. Os seguintes dados da empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, email, número do CNPJ 

e Insc. Estadual, prazo de entrega, agência bancária e numero da conta corrente; 

f. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos; 

g. Nome, assinatura, N. do RG e do CPF do representante legal; 

8.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 

das disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

aquelas manifestadamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores 

irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

8.5 As propostas não poderão impor condições ou conter opções.  

8.6 Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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8.7 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.8 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.9 A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto 

dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação; 

8.10 A Proposta de Preços AJUSTADA deverá ser apresentada somente pela licitante vencedora, após 

a fase de lances/negociações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

                    

12.9 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

12.9.1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, da LICITANTE, expedido pelo órgão 

competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade pertinente ao objeto 

licitado. 

 

12.9.2 Caso a licitante seja proprietária da jazida deverá apresentar Licença ambiental, 

atestado de visita técnica da SEMA Municipal, documentação de propriedade da área (conforme 

Termo de Referencia). 

 

12.9.3 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 IV. 

 

12.9.4 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 IV 

 

12.9.5 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, 
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devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada por 

instrumento particular ou público de outorga de mandato. Modelo no Anexo III.  

12.9.6 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo IX. 

 

LEIA-SE 

 
2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITDA EM FORNECIMENTO DE ATERRO, PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VÁRZEA GRANDE, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I do edital. 

  
2.1.1 Os materiais serão utilizados nos serviços de cascalhamento, patrolamento e 

preparo de base para pavimento. 

 
“PROPOSTA COMERCIAL” 

8.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que 

dele fazem parte integrante.  

8.1.1 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 sócias, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte entre 

outros. 

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

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa, 

com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a procuração 

(quando não apresentada no credenciamento).  

8.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
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a. Prazo de validade, não 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;  

b. Preços unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: transportes, instalação, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação com até 

duas casas decimais; 

c. Especificação completa do produto cotado, de acordo com as características apresentadas no 

Anexo I; 

d. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação; 

e. Os seguintes dados da empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, email, número do CNPJ 

e Insc. Estadual, prazo de entrega, agência bancária e numero da conta corrente; 

f. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos; 

g. Nome, assinatura, N. do RG e do CPF do representante legal; 

8.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 

das disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

aquelas manifestadamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores 

irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

8.5 As propostas não poderão impor condições ou conter opções.  

8.6 Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.7 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.8 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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8.9 A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto 

dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação; 

8.10 A Proposta de Preços AJUSTADA deverá ser apresentada somente pela licitante vencedora, após 

a fase de lances/negociações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

8.11 As licitantes deverão anexar juntamente com a proposta: 

 As empresas interessadas em participar do certame devem anexar no envelope de 

proposta de preços a Licença ambiental: Municipal, Estadual e DNPM. 

 

12.9 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

12.9.1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, da LICITANTE, expedido pelo órgão 

competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade pertinente ao objeto 

licitado. 

12.9.2 Caso a licitante seja proprietária da jazida deverá apresentar todas as Licença 

ambiental, documentação de propriedade da área. 

 

12.9.3 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 IV. 

 

12.9.4 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 IV 

 

12.9.5 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 III.  

12.9.6 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo IX. 
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NO TR – ONDE SE LÊ 

03 – DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECÍFICO: Registro de preços, para futura e eventual, 

contratação de empresa capacitada em fornecimento de material de aterro para atender a 

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo. 

 

04 – DESCRIÇÃO DOS ÍTENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA 

ÍTEM QUANTIDADE  MEDIDA DE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 200.000 M³ Material de base aterro de 1ª categoria 

(cascalho) 

 

 

LEIA-SE 

3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECÍFICO: Registro de preços, para futura e eventual, 

contratação de empresa capacitada em fornecimento de material de aterro para atender a 

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo. 

3.1 Os materiais serão utilizados nos serviços de cascalhamento, patrolamento e preparo 

de base para pavimento. 

 

04 – DESCRIÇÃO DOS ÍTENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA 

ÍTEM QUANTIDADE  MEDIDA DE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 200.000 M³ Material de base aterro de 1ª categoria 

(cascalho). 

 

Os materiais serão utilizados nos 

serviços de cascalhamento, 

patrolamento e preparo de base para 

pavimento. 
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 Ratificam-se os demais itens do Termo de referencia e cláusulas do 
Edital. 

  

Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2014. 
 

 

 

 

GONÇALO APARECIDO DE BARROS  

Secretário de Viação, Obras e Urbanismo 

 

 

 

 

Landolfo L Vilela Garcia 

Pregoeiro 


