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EDITAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019 

PROC. ADM. N.: 624191/2019 

1. PREÂMBULO 

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

03.507.548/0001-10, com sede na Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 

Várzea Grande/MT, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Administração, o Senhor Pablo 

Gustavo Moraes Pereira, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria 

n. 433/2019, comunica aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, realizará 

procedimento administrativo de CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019, do tipo “MELHOR TÉCNICA”, 

nos termos das Lei Federal n. 8.666/1993, Lei Federal n. 8.078/1990, Lei Federal n. 12.486/2013, Lei 

Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, Lei Complementar n. 

155/2016, Decreto Federal n. 8.538/2015, Lei Municipal n. 3.515/2010, Decreto Municipal 09/2010 

alterada pelo Decreto Municipal 61/2014, Decreto Municipal n. 86/2018, e suas alterações e demais 

legislações complementares, conforme as condições estabelecidas neste Edital,  e seus anexos. 

1.2. Os interessados poderão retirar o Edital e demais anexos, na Superintendência de Licitação da 

Prefeitura sito a Avenida Castelo Branco n. 2.500, Água Limpa, CEP 78.125-700, em dias úteis, das 

08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, oportunidade em que deverão fornecer mídia 

digital ou outro dispositivo que permita a gravação de arquivos com o tamanho aproximado a 1Gb; ou 

pelo sitio institucional www.varzeagrande.mt.gov.br. 

1.3. Todas as informações que a Comissão Permanente de Licitação julgar importantes serão 

disponibilizadas no site www.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações (Suspensão - Prorrogação 

– Revogação - Retificação – Resultados – etc.), razão pela quais as empresas interessadas deverão 

consultá-lo obrigatoriamente. 

2. DO HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 08h30min (horário local), do dia 26 de novembro de 2019, na Sala de Sessões Públicas da 

Superintendência de Licitação, localizada na Prefeitura de Várzea Grande - Avenida Castelo Branco, 

n. 2.500 - Bairro Água Limpa, Várzea Grande/MT, terá início a sessão, prosseguindo-se com o 

credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

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

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

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

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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2.3. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome 

do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres:  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENDEREÇO, CNPJ, EMAIL, TELEFONE 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO n. ___/2019 

DATA: __/__/201__ às __h__min 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENDEREÇO, CNPJ, EMAIL, TELEFONE 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO n. ___/2019 

DATA: __/__/201__ às __h__min 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

2.4. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 

inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 

horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 

endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1.2 

deste Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do momento marcado para abertura da 

sessão pública. 

2.5. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e 

inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

2.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a documentação de habilitação e 

a proposta de preços posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital. 

2.7. Caso a indicação dos envelopes apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição, 

mesmo inversão dos envelopes, tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 

procedimento licitatório; desde que a incorreção apontada, assumindo as mesmas pelos eventuais 

prejuízos e autorização expressa do Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Na data, hora e local designados para a sessão, os interessados deverão apresentar-se e 

identificar-se para o credenciamento perante a Comissão Permanente de Licitação. 

3.2. Os documentos de credenciamento deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da 

sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que 

presente os documentos originais. Não serão autenticados quaisquer documentos no ato da 

sessão pública pela CPL. 
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3.3. O credenciamento é condição obrigatória para as manifestações dos representantes em relação à 

licitação no momento da sessão pública e demais atos do certame. 

3.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes 01 e 02 os seguintes 

documentos:  

3.4.1. Cópia da carteira de identidade ou outro documento de identificação do representante 

legal. 

3.4.2. Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, e suas 

alterações; ou o consolidado, devidamente registrado/arquivado na Junta Comercial ou no órgão 

competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4.3. Caso seja procurador, além dos subitens 3.4.1 e 3.4.2, também deverá apresentar: 

3.4.3.1. Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 

específicos para formular propostas, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  

3.4.3.1.1. A Procuração Particular deverá estar com firma reconhecida em cartório. 

3.4.3.2. Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo 

no Anexo VI ao Edital, em original. 

3.5. O representante legal deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 

contenha foto.  

3.6. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

3.7. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata exclusão 

do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Presidente. 

4. DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é o credenciamento de empresa especializada, interessadas em 

realizar e apresentar  estudos econômicos e financeiros para definir modelagem com melhor 

viabilidade econômico e financeira, a fim de precificar estes ativos, para oferecer o melhor preço 

pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo da folha de 

pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para posterior abertura de 

processo licitatório na contratação de instituição financeira para explorar, a título precário, 

através de concessão onerosa de uso pelo período de 05 (cinco) anos, a gestão dos pagamentos 

da folha salarial dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas do regime previdenciário 
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próprio, comissionados, temporários e contratados da administração direta e indireta do 

Município de Várzea Grande - MT,   conforme especificações constantes neste Edital. 

4.2. DA DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE E VALOR DE REFERÊNCIA 

Item 
Código 

TCE 
Descrição 

Unidade de 

 Medida 
Qtd. 

Percentual 

Máximo 

1 
318523-

0 

Processo de Chamamento Público 

que visa credenciamento de 

empresa especializada, 

interessadas em realizar e 

apresentar  estudos econômicos e 

financeiros para definir modelagem 

com melhor viabilidade econômico e 

financeira, a fim de precificar estes 

ativos, para oferecer o melhor preço 

pelos negócios, a partir do preço 

mínimo apresentado pelo respectivo 

estudo da folha de pagamento dos 

servidores da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande, para posterior 

abertura de processo licitatório na 

contratação de instituição financeira 

para explorar, a título precário, 

através de concessão onerosa de 

uso pelo período de 05 (cinco) anos, 

a gestão dos pagamentos da folha 

salarial dos servidores efetivos 

ativos, inativos, pensionistas do 

regime previdenciário próprio, 

comissionados, temporários e 

contratados da administração direta 

e indireta do Município de Várzea 

Grande - MT,   conforme 

especificações constantes neste 

Projeto Básico. 

serviço  1 6% 
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5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Administração a seguir: 

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 

1010 3.3.90.39 100 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

6.2. A participação nesta licitação significa: 

6.2.1. Que a licitante e seus representantes leram este edital conhecem e, concordem plenamente com 

as instruções, deveres e direitos aqui descritos. 

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

regulam. 

6.2.3. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento ou 

questionamento do edital. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo 

o edital, e demais documentos anexos. 

6.3. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

6.3.1. Empresas suspensas e impedidas de participar de licitação e contratar com o Município de 

Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

6.3.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

6.3.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

6.3.4. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6.3.5. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 
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6.3.6. Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico; 

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

6.4. Será permitida a participação de empresas em consórcio, sendo observadas as seguintes 

normas: 

6.4.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelos consorciados; 

6.4.2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

6.4.3. Deverão ser apresentados os documentos exigidos no subitem 7.3 ou subitens 7.5 e 7.6 deste 

Edital por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 

dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório 

dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 

Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores 

exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua 

totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

6.4.4. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de 

um consórcio ou isoladamente; 

6.4.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 

licitação quanto na de execução do contrato. 

6.4.6.  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 

empresa brasileira, observado o subitem 6.4.2 deste Edital. 

6.4.7.  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição 

e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 6.4.1 deste Edital. 

6.4.8. Conforme as disposições do artigo 33º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.  

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 

 “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 
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7.1.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.1.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando o licitante comprovar a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

7.2. Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão 

de abertura, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os 

documentos originais, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Não serão autenticados 

quaisquer documentos no ato da sessão pela CPL. Inseridos no envelope que deverá ser entregue 

lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à documentação a seguir listada. 

7.3. DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) 

7.3.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por servidor da Superintendência de Licitação, 

conforme Decreto Municipal nº 86 de 03 de Dezembro de 2018 e suas alterações posteriores, 

devidamente atualizado e vigente na data da sessão de abertura. 

7.3.1.1.  As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE interessadas em usufruir do 

benefício da documentação tardia, previsto no Art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006, deverão 

apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC), mesmo que esta apresente alguma restrição nas 

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

a. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

b. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista no CRC, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, que será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

c. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação. 
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7.3.1.2.  As empresas que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral no Certificado de Registro Cadastral, quando 

de suas habilitações deverão comprovar, o capital social ou patrimônio líquido, no valor mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação. 

7.3.1.3. A apresentação dos documentos para fins de cadastro não isenta a entrega do envelope 01 na 

ocasião oportuna; sendo apresentado o certificado em substituição aos documentos de Habilitação 

Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-financeira; em validade e nele 

indicados, exceto quanto aos documentos de Qualificação Técnica e Documentos 

Complementares. 

7.3.1.4. Todas as licitantes participantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 

exigida no item 7.4 deste edital bem como os documentos de documentos complementares 

exigidos no item 7.5. 

7.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

7.4.2. Demonstração de experiência na realização de projetos, estudos, levantamentos, investigações 

aderentes ao objeto, incluindo: 

7.4.2.1. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou outra documentação que 

demonstre a experiência na formulação de estudos econômicos e financeiros para o diagnóstico, 

prognóstico e o estabelecimento de metas para projetos na área econômica, de gestão pública, de 

concessões ou Parcerias Público Privadas apresentados em original ou autenticados em cartório 

7.4.2.2. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou outra documentação que 

demonstre a experiência na execução estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos de 

prazo para negócios no segmento de concessões, apresentados em original ou autenticados em 

cartório 

7.4.3. Registro ou inscrição dos seus responsáveis técnicos e da equipe técnica que compõe a proposta 

de preço, junto ao respectivo Conselho de Classe Competente da região a que estiver vinculada; 

7.4.4. Comprovante de que cada profissional a que se refere ao item sobrescrito, integra o quadro 

técnico da empresa; 

7.4.5. Será considerado integrante do quadro técnico da empresa o profissional que for sócio, 

contratado através de Contrato de Prestação de Serviços. A comprovação será feita: caso sócio, 

através do contrato social e sua última alteração; caso empregado, através do Contrato de Trabalho 

por Tempo Indeterminado/Determinado ou de qualquer documento comprobatório de vínculo 
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empregatício previsto na legislação que rege a matéria, a exemplo da CTPS, ou cópia autenticada de 

contrato celebrado entre a licitante e o profissional, com firma reconhecida;  

7.4.6. Declaração formal de transferência à Administração Pública dos direitos associados aos projetos, 

levantamentos, investigações e estudos selecionados 

7.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

7.5.1. Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.5.1.1. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme modelo do Anexo IV ao Edital, em original. 

7.5.1.2. DECLARAÇÃO DE CIENCIA, conforme modelo do Anexo VIII ao Edital, em original. 

7.5.1.3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE 

HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme modelo do Anexo 

III ao Edital, em original. 

7.5.1.3.1. DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de 

acordo com modelo no Anexo V ao Edital, somente para as Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte que porventura estiverem com alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, em original. 

7.5.1.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios 

estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 123/2006, LC 147/2014 deverá apresentar: 

7.5.1.4.1. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, conforme Modelo 

Anexo VII ao Edital, em original; em conformidade com o § 2º do Artigo 13 do Decreto Federal 

n. 8.538/2015. 

7.5.1.4.2. O descumprimento das exigências do subitem 7.5.1.4.1. significa renúncia expressa e 

consciente, desobrigando o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da aplicação dos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicável ao presente certame. 

7.5.1.4.3. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

7.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 

“PROPOSTA COMERCIAL” 
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8.1. A propostas deverá ser apresentada conforme o modelo e orientações descritas no Anexo II deste 

Edital. Deverá conter, na forma e no conteúdo, as exigências deste Edital, especialmente o que segue: 

8.1.1.1. Nome e endereço da empresa, CNPJ, Telefone e e-mail; 

8.2. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital, serão 

desconsideradas; 

8.3. Previsão do dispêndio com os estudos e especificação dos valores a serem ressarcidos, não 

podendo ser superior a 6% (seis por cento) da precificação, nos termos do artigo 21 da Lei Federal n. 

8.987/95, caso os trabalhos sejam aproveitados pelo MUNICIPIO; 

8.4. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, bem como todos os 

encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc). 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as 

declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

9.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

9.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório 

dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite 

previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do 

mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

9.3.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual 

de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem 

que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 

não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.  
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9.4. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas.  

9.5. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

9.5.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes. 

9.6. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados em sessão interna, publicando o resultado na forma da lei e abrindo o prazo recursal. 

Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão 

em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso.  

9.7.1. Os interessados em retirar o Envelope n° 02, deverão comparecer na Superintendência de 

Licitação no endereço informado no subitem 1.2, munidos de documento pessoal e procuração, se for 

o caso. 

9.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim e dado a devida publicidade, após o regular decurso da fase recursal. 

9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 

o julgamento. 

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
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nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista das microempresas empresas e de pequeno porte. 

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para 

regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e 

poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 

facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação.  

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

9.16. Os documentos de qualificação técnica da habilitação, as propostas de preços e planilhas anexas, 

serão analisados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração, a qual emitirá parecer 

técnico conclusivo acerca da aceitabilidade.    

9.17. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, cabendo, 

inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a solução. 

9.18. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, 

caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 
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9.19. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

9.20. A intimação do resultado final será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se 

presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a 

intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

9.21. O resultado do certame será divulgado no site www.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações. 

9.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, 

a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para Parecer Final pela Procuradoria 

Geral do Município e posterior homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, 

após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

9.23. Estando a empresa apta a contratação, será realizado o processo de inexigibilidade de licitação, 

tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações. 

10. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE PARA SELEÇÃO DA EMPRESA 

10.1. Serão utilizados como critérios de classificação das empresas habilitadas que participarem da 

seleção: 

10.1.1. Comprovação mediante atestados que possui experiência em formulação de estudos 

econômicos e financeiros para o diagnóstico, prognóstico e o estabelecimento de metas para projetos 

na área econômica, de gestão pública, de concessões ou Parcerias Público Privadas, com o maior 

número de trabalhos prestados; 

10.1.2.  Comprovação mediante atestados que possui experiência na execução estudos de viabilidade 

econômico-financeira de projetos de prazo para negócios no segmento de concessões, com o maior 

número de trabalhos prestados; 

10.1.3. Por fim, persistindo empate no resultado da apuração dos itens elencados acima, a empresa 

selecionada será escolhida por sorteio, na presença dos representantes credenciados das empresas 

presentes e do Município, em data e local a ser indicado pelo Município de Várzea Grande - MT. 

10.1.4.  Os documentos de qualificação técnica da habilitação, as propostas de preços e planilhas 

anexas, serão analisados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração, a qual emitirá 

parecer técnico conclusivo acerca da aceitabilidade, ficando desde já designados para tal função  

os servidores VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, portador do RG n.º 909722 SSP/MT, CPF n.º 

772.033.801-49, Cargo Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, matrícula n° 45515, Residente 

e domiciliado na Rua Rua Manoel João de Arruda, n° 383, Bairro Figueirinha, Várzea Grande – MT,   

CARLOS ALBERTO SILVA, portador do RG n.º3766802 SSP/MT, CPF n.º 452.723.361-00 , Cargo 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, matrícula n° 6680, Residente e domiciliado na Rua 

Petunias n° 7, quadra 08, b airro Jardim Primavera, Várzea Grande - MT,  e DIEGO FRANCISCO 

CARVALHO DA COSTA, portador do RG n.º 11983515 SSP/MT, CPF n.º 846.043.101-06, Cargo 

Coordenador de Gestão de Pessoas, matrícula n° 118324, Residente e domiciliado na Rua Nicolau 

Bussik, quadra 09, lote 06, Bairro Marajoara, Loteamento Jardim Paula I, Várzea Grande – MT. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

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

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação - 

Superintendência de Licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande instalada no endereço a Av. 

Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 08h00min as 

12h00min e 14h00min às 18h00min ou por forma eletrônica, devidamente assinado, pelo e-mail 

licita.smavg@gmail.com. 

11.5. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, através dos e-mails informados na 

sessão pública, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Artigo 109 

Parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93. 

11.6. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração, por 

intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-

lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida. 

11.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12. RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE TRABALHO 

12.1. Os documentos deverão ser entregues em envelope, identificando o presente Edital de 

Chamamento Público; 

12.2. Apresentação do cronograma e quadro  técnico capacitado para o desenvolvimento dos estudos 

em consonância com o objeto do presente projeto básico; 
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12.3. Previsão do dispêndio com os estudos e especificação dos valores a serem ressarcidos, não 

podendo ser superior a 6% (seis por cento) da precificação, nos termos do artigo 21 da Lei Federal n. 

8.987/95, caso os trabalhos sejam aproveitados pelo MUNICIPIO; 

12.4. Descrição da metodologia de trabalho e autorização de plena publicidade para todos os estudos, 

projetos e demais elementos desenvolvidos, com vistas a garantir absoluta transparência de 

informações e assim, assegurar total competitividade na futura licitação. 

12.5. Todos os documentos ou informações deverão ser apresentados no original ou em cópia 

autenticada. 

13. DA METODOLOGIA DE TRABALHO 

13.1. O trabalho deverá ser realizado por meio de análise, estudos existentes, coleta de dados e 

realização de pesquisas de campo, elaboração de estudos e relatórios técnicos especializados e 

reuniões técnicas. 

14. DA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

14.1. A empresa autorizada a executar os estudos descritos neste Projeto Básico terá o prazo de até 

30 (trinta) dias corridos para realizá-lo, contados a partir da autorização da ordem de fornecimento, 

expedida  pela administração, para a entrega dos relatórios dos estudos realizados, bem como com a 

disponibilização das informações e documentos que nortearam tais estudos, podendo ser prorrogado 

mediante justificativa técnica, por decisão da autoridade competente. 

14.2. Nenhum relatório ou documento poderá revelar fato protegido por sigilo bancário, comercial ou 

industrial; 

14.3. A apresentação dos estudos deve contemplar os requisitos definidos neste Projeto Básico e em 

seus anexos. 

14.4. Os projetos, estudos e levantamentos deverão ser disponibilizados em meio impresso e em 

versão digital (pen drive ou CD). 

14.5. A versão digital deve permitir amplamente o acesso ao seu conteúdo, devendo ser apresentada 

com todos os arquivos de dados, preferencialmente em PDF, WORD e MS Excel para Windows. 

14.6. As formas de representação gráfica deverão ser compatíveis aos temas e escalas abordados e 

em quantidade necessária à perfeita compreensão das informações. Deverão constar no documento 

final as referências de estudos pré-existentes utilizados na elaboração do trabalho, assim como as 

principais fontes de consulta. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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15.1. Executar diretamente o objeto, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 

15.2. Iniciar os serviços especificados no objeto de acordo com os prazos, as condições de execução 

e os demais requisitos constantes no Projeto Básico e na Proposta Comercial; 

15.3. Responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados, honrado com a garantia dos trabalhos 

durante o prazo previsto em lei; 

15.4. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, assim como por todos os tributos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam 

ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;  

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

demais quesitos previstos em Lei, bem como no Código Civil e na Lei 8666/93. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação dos 

serviços; 

16.2. Fiscalizar a execução dos serviços deste Projeto Básico de acordo com as condições e exigências 

especificadas; 

16.3. Cumprir fielmente o Contrato de modo que a Contratada possa realizar o fornecimento e a 

prestação dos serviços com esmero e perfeição; 

16.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço; 

16.5. A autorização para realização dos levantamentos e estudos não implica, em nenhuma hipótese, 

responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados pela pessoa ou 

empresa autorizada. 

16.6. A Administração pode Interromper, suspender ou revogar a qualquer momento o Procedimento 

de Manifestação de Interesse, bem como não promover a licitação ou contratação do objeto dos 

estudos relativos ao presente Procedimento de Manifestação de Interesse; 

16.7. A Contratante poderá convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, informações e colher 

alternativas, esclarecimentos quanto aos estudos e informações apresentadas, inclusive com a 

participação de representantes da sociedade civil e de eventuais colaboradores ou contratados; 

16.8. Ocorrendo recomendações de órgãos de controle, contribuições provenientes de consulta, ou 

ainda mudanças nos marcos regulatórios, principalmente naqueles referentes às Concessões e 

Parcerias Público-Privadas, durante a execução dos trabalhos, os efeitos de todas essas alterações 
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deverão ser incorporados aos projetos e estudos elaborados sem ônus para a Contratante, até a 

abertura da possível licitação. 

17. DO CUSTOS E REEMBOLSO 

17.1. Os custos incorridos por quaisquer dos consultores selecionados, na apresentação dos Estudos 

Técnicos serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, não fazendo jus a qualquer espécie de 

remuneração, ressarcimento, indenização ou reembolso por parte da Administração Pública Municipal 

em decorrência de sua participação, conforme definido neste Projeto Básico. 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

19. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

19.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

19.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

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

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

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

19.4. A fiscalização do futuro Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração que 

designa neste ato, o servidor  VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, portador (a) da Cédula de Identidade 

RG nº 909722 SSP/MT, CPF nº 772.033.801-49, cargo: Agente de Desenvolvimento Econômico e 

Social, residente a Rua Rua Rua Manoel João de Arruda, n° 383, Bairro Figueirinha, Várzea Grande – 

MT. 

19.5. O suplente da fiscalização do futuro Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração que designa neste ato, o servidor  MARCOS RODRIGUES DA SILVA, portador (a) da 

Cédula de Identidade RG nº 662136-8 SSP/MT, CPF nº 473.949.191-53, cargo: Superintendente de 

Gestão de Pessoas e Social, residente a Av. Ulisses Pompeu de Campos, Residencial Jardim das 

Acacias, casa 63, Bairro Centro Norte, Várzea Grande – MT. 
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20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 

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

competitivo de procedimento licitatório público; 

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

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

20.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das 

demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

20.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem 

prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

20.3.1. Advertência; 

20.3.1.1. 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; 
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20.3.2. Multa; 

20.3.2.1. 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) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

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

a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

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

sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

20.3.2.2. 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; 

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

Administrativa ou Judicial; 

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

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

20.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

20.3.3.1. 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; 

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

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

20.3.3.3. 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; 

20.3.3.4. 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 
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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. 

20.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

20.3.4.1 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. 

20.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

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

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

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

III. 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 previstas neste Projeto Básico, 

a 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. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 
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21. DAS IMPUGNAÇÕES 

21.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas 

ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.  

21.1.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pela equipe técnica competente, julgar 

e responder a impugnação, até o dia útil anterior a data fixada para realização da sessão pública. 

21.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

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

21.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

21.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licita.smavg@gmail.com, ou 

por petição dirigida ou protocolada na Superintendência de Licitações da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, no endereço: Av. Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias 

úteis das 08h00min as 12h00min e 14h00min às 18h00min. 

21.5. A decisão do julgamento da impugnação será disponibilizada no sítio oficial do MUNICÍPIO, 

www.varzeagrande.mt.gov.br.  

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1.  Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

22.1.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

22.1.2. Adiar a data da sessão pública. 

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

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/


 
 

        

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 624191/2019                                               CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019 

 

 
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 – E-mail: licita.smavg@gmail.com 

Página 22 de 57 

Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

22.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

22.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

da Comissão em sentido contrário. 

22.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão 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. 

22.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

22.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

22.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

22.15. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

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

20.16. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
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ANEXO I PROJETO BÁSICO. 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Modelo) 

ANEXO IV DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F (Modelo) 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME 

ou EPP) COM RESTRIÇÃO (Modelo) 

ANEXO VI TERMO DE CREDENCIAMENTO (Modelo) 

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

EPP) (Modelo) 

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA (Modelo) 

ANEXO IX MINUTA DO CONTRATO  

 

 

 

Várzea Grande - MT, 31 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira  

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO Nº  002/2019 

1. DA SECRETARIA GESTORA 

Secretaria Municipal de Administração. 

1.2. DO SECRETÁRIO 

Pablo Gustavo Moraes Pereira. 

2. DA CI DE ORIGEM Nº 273    DATA: 26/09/2019 

3. DO OBJETO ESPECÍFICO 

Processo de Chamamento Público que visa credenciamento de empresa especializada, 

interessadas em realizar e apresentar  estudos econômicos e financeiros para definir modelagem 

com melhor viabilidade econômico e financeira, a fim de precificar estes ativos, para oferecer o melhor 

preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo da folha de 

pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para posterior abertura de 

processo licitatório na contratação de instituição financeira para explorar, a título precário, através de 

concessão onerosa de uso pelo período de 05 (cinco) anos, a gestão dos pagamentos da folha salarial 

dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas do regime previdenciário próprio, comissionados, 

temporários e contratados da administração direta e indiretado Município de Várzea Grande - MT,   

conforme especificações constantes neste Projeto Básico. 

4. DA JUSTIFICATIVA 

A busca pela apresentação de gestão eficiente dos pagamentos da folha salarial dos servidores 

efetivos ativos, inativos, pensionistas (em caso de regime previdenciário próprio), comissionados, 

temporários, é dever permanente do gestor municipal, devidamente exigido pela legislação vigente e 

monitorado diligentemente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que, inclusive editou 

resolução específica sobre o assunto, na qual determina que as administrações municipais devem 

firmar contratação com banco comercial devidamente autorizado a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil.  

Essa contratação deve-se dar por meio de processo licitatório específico, seguindo o regramento 

atualmente estabelecido pela Lei das Licitações (lei n. 8.666/93). A resolução do TCE/MT orienta ainda 

que o município deve ser remunerado pela concessão onerosa da exploração e gestão dos 

pagamentos dos proventos dos servidores municipais, passando esta receita a fazer parte do rol de 

receitas municipais no ano em que se realizar a contratação. No processo licitatório para escolha do 

banco, vencerá aquela instituição bancária que oferecer o maior valor monetário ao tesouro municipal 
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pela exploração e gestão dos pagamentos da folha salarial dos servidores municipais pelo período 

máximo de cinco anos ( 60 meses ). 

Dessa forma, o município garante aos seus colaboradores a oferta de serviços bancários e de diversos 

tipos de linhas de crédito pessoal, de alta qualidade e segurança no recebimento dos seus proventos, 

utilizando-se da grande expertise e capilaridade operacional dos bancos brasileiros, promovendo 

segurança e conforto aos servidores municipais. 

Além desses benefícios, a administração municipal obterá ainda uma receita extraordinária não 

constante em sua Lei Orçamentária Anual. Essa receita extra-orçamentária proporcionará melhoria 

na oferta de serviços públicos essenciais e promoverá a ampliação de investimentos na infraestrutura 

econômica e social do município, colaborando, por conseguinte, com a melhoria da qualidade de vida 

dos munícipes. 

Como se nota, a manutenção, ampliação e modernização de determinados serviços 

públicos, de difícil estruturação pelo Estado, é, em muitos casos, atrativa à iniciativa privada, 

viabilizando o aprimoramento de serviços públicos essenciais à dignidade humana sem 

onerar os cofres públicos e sem transferir o risco do exercício da atividade econômica à 

Administração Pública. 

4.1 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A escolha pelo Chamamento Público se relaciona com a prestação de serviços de interesse público 

que não gera ônus para a Prefeitura, o chamamento público adota procedimentos claros, objetivos, 

simplificados, e sempre que possível padronizados, que orientem os interessados e facilitem o acesso 

direto aos órgãos da administração pública Municipal, e o acesso amplo e democrático da sociedade 

civil ao Estado, trazendo a sociedade civil organizada para o lado do Poder Público na implementação 

de políticas públicas e tratando-a distintamente de uma empresa, que vê nos contratos basicamente 

um meio de lucro, observando ainda que o chamamento público para habilitação de pessoas jurídicas 

para prestação de serviços para apresentar  estudos econômicos e financeiros para definir 

modelagem com melhor viabilidade econômico e financeira, a fim de precificar estes ativos, para 

oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo 

da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, não acarretará 

despesas ao Município de Várzea Grande. O caráter competitivo é fundamental para a moralidade e a 

impessoalidade na administração da coisa pública, com tudo, o ponto fundamental da escolha do 

chamamento público é que não acarretará prejuízo ao processo como um toldo, muito pelo contrário, a 

intenção na sua utilização, nada mais é do que melhor atender as necessidades da Administração, 

mediante seleção do maior número possível de interessados em prestar o serviço buscado, através de 
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um procedimento simples, rápido, público e impessoal e que principalmente atenda os interesses da 

coletividade. 

4.2 DA FINALIDADE 

O objetivo do presente Chamamento Público é chamar pessoas jurídicas, interessadas em 

realizar e apresentar  estudos econômicos e financeiros para definir modelagem com melhor 

viabilidade econômico e financeira, a fim de precificar estes ativos, para oferecer o melhor preço pelos 

negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo da folha de pagamento dos 

servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para posterior abertura de processo licitatório na 

contratação de instituição financeira para explorar, a título precário, através de concessão onerosa de 

uso pelo período de 05 (cinco) anos, a gestão dos pagamentos da folha salarial dos servidores efetivos 

ativos, inativos, pensionistas do regime previdenciário próprio, comissionados, temporários e 

contratados da administração direta e indiretado Município de Várzea Grande - MT,   conforme 

especificações constantes neste Projeto Básico. 

5. DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE E VALOR DE REFERÊNCIA  

Item 
Código 

TCE 
Descrição 

Unidade de 

 Medida 

Qtd. 
Percentual 

Maximo 

1 318523-0 

Processo de Chamamento Público 

que visa credenciamento de 

empresa especializada, 

interessadas em realizar e 

apresentar  estudos econômicos e 

financeiros para definir modelagem com 

melhor viabilidade econômico e 

financeira, a fim de precificar estes 

ativos, para oferecer o melhor preço 

pelos negócios, a partir do preço mínimo 

apresentado pelo respectivo estudo da 

folha de pagamento dos servidores da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

para posterior abertura de processo 

licitatório na contratação de instituição 

financeira para explorar, a título 

precário, através de concessão onerosa 

de uso pelo período de 05 (cinco) anos, 

a gestão dos pagamentos da folha 

serviço  1 6% 
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salarial dos servidores efetivos ativos, 

inativos, pensionistas do regime 

previdenciário próprio, comissionados, 

temporários e contratados da 

administração direta e indiretado 

Município de Várzea Grande - MT,   

conforme especificações constantes 

neste Projeto Básico. 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Projeto atividade Fonte Elemento despesa 

100 1010 3.3.90.39 

6.1 PDI 

 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR 

META DE LONGO 

PRAZO 
INICIATIVAS 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

9.1 PROMOVER A 

VALORIZAÇÃO E O 

RECONHECIMENTO 

DOS SERVIDORES 

9.1 - Níveis de 

satisfação do 

servidor 

16.1 – Assegurar o 

nível mínimo de 

satisfação do servidor 

de 70% até 2033. 

Criar condições 

que os servidores 

se realizem 

profissional e 

humanamente. 

1010 

PLANO DE AÇÃO 

Meta Anual: 
Assegurar o nível de satisfação do servidor 70 % até 

dezembro de 2019. 
Resp: 

PABLO GUSTAVO 

MORAES 

PEREIRA 

Medidas – Atividades 

(O quê?) 

Resp. 

(Quem?) 

Prazo (Qdo?) Justificativa 

(Por quê?) Início Fim 

Processo de Chamamento Público que visa credenciamento de empresa 

especializada, interessadas em realizar e apresentar  estudos econômicos e 
MARCOS 

03/06/20

19 

31/07/2

019 
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7. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

(     ) Aquisição de materiais e bens comuns 

(     ) Aquisição de equipamento e materiais permanentes 

(     ) Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços 

(     ) Serviços especializados 

(  x ) Serviços técnicos 

(     ) Serviços de engenharia e obras 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

8.1. Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão 

de abertura, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os 

documentos originais, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Não serão autenticados 

quaisquer documentos no ato da sessão pela CPL. Inseridos no envelope que deverá ser entregue 

lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à documentação a seguir listada. 

8.2. DA HABILITAÇÃO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA  

8.2.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por servidor da Superintendência de Licitação, 

conforme Decreto Municipal nº 86 de 03 de Dezembro de 2018 e suas alterações posteriores, 

devidamente atualizado e vigente na data da sessão de abertura. 

8.2.1.1.  As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE interessadas em usufruir do 

benefício da documentação tardia, previsto no Art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006, deverão 

financeiros para definir modelagem com melhor viabilidade econômico e financeira, a 

fim de precificar estes ativos, para oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir do 

preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo da folha de pagamento dos 

servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para posterior abertura de 

processo licitatório na contratação de instituição financeira para explorar, a título 

precário, através de concessão onerosa de uso pelo período de 05 (cinco) anos, a 

gestão dos pagamentos da folha salarial dos servidores efetivos ativos, inativos, 

pensionistas do regime previdenciário próprio, comissionados, temporários e 

contratados da administração direta e indiretado Município de Várzea Grande - MT,   

conforme especificações constantes neste Projeto Básico. 
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apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC), mesmo que esta apresente alguma restrição nas 

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

d. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

e. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista no CRC, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, que será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

f. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação. 

8.2.1.2.  As empresas que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral no Certificado de Registro Cadastral, quando 

de suas habilitações deverão comprovar, o capital social ou patrimônio líquido, no valor mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação.    

8.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.3.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

8.3.2 Demonstração de experiência na realização de projetos, estudos, levantamentos, 

investigações aderentes ao objeto, incluindo: 

8.3.2.1 Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou outra 

documentação que demonstre a experiência na formulação de estudos econômicos e 

financeiros para o diagnóstico, prognóstico e o estabelecimento de metas para projetos na 

área econômica, de gestão pública, de concessões ou Parcerias Público Privadas 

apresentados em original ou autenticados em cartório 

8.3.2.2 Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou outra 

documentação que demonstre a experiência na execução estudos de viabilidade econômico-

financeira de projetos de prazo para negócios no segmento de concessões, apresentados 

em original ou autenticados em cartório 
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8.3.3 Registro ou inscrição dos seus responsáveis técnicos e da equipe técnica que compõe a proposta 

de preço, junto ao respectivo Conselho de Classe Competente da região a que estiver vinculada; 

8.3.4 Comprovante de que cada profissional a que se refere ao item sobrescrito, integra o quadro 

técnico da empresa; 

8.3.5 Será considerado integrante do quadro técnico da empresa o profissional que for sócio, contratado 

através de Contrato de Prestação de Serviços. A comprovação será feita: caso sócio, através do 

contrato social e sua última alteração; caso empregado, através do Contrato de Trabalho por Tempo 

Indeterminado/Determinado ou de qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto 

na legislação que rege a matéria, a exemplo da CTPS, ou cópia autenticada de contrato celebrado 

entre a licitante e o profissional, com firma reconhecida;  

8.3.6 Declaração formal de transferência à Administração Pública dos direitos associados aos 

projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados 

9. RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE TRABALHO 

9.1 Os documentos deverão ser entregues em envelope, identificando o presente Edital de 

Chamamento Público; 

9.2 Apresentação do cronograma e quadro  técnico capacitado para o desenvolvimento dos 

estudos em consonância com o objeto do presente projeto básico; 

9.3 Previsão do dispêndio com os estudos e especificação dos valores a serem ressarcidos, 

não podendo ser superior a 6% (seis por cento) da precificação, nos termos do artigo 21 da 

Lei Federal n. 8.987/95, caso os trabalhos sejam aproveitados pelo MUNICIPIO;  

9.4 Descrição da metodologia de trabalho e autorização de plena publicidade para todos os 

estudos, projetos e demais elementos desenvolvidos, com vistas a garantir absoluta 

transparência de informações e assim, assegurar total competitividade na futura licitação.  

9.5 Todos os documentos ou informações deverão ser apresentados no original ou em cópia 

autenticada. 

10 . CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE PARA SELEÇÃO DA EMPRESA: 

10.1 Serão utilizados como critérios de classificação das empresas habilitadas que participarem da 

seleção: 

10.1.1 Comprovação mediante atestados que possui experiência em formulação de estudos 

econômicos e financeiros para o diagnóstico, prognóstico e o estabelecimento de metas para 
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projetos na área econômica, de gestão pública, de concessões ou Parcerias Público Privadas, 

com o maior número de trabalhos prestados; 

10.1.2  Comprovação mediante atestados que possui experiência na execução estudos de 

viabilidade econômico-financeira de projetos de prazo para negócios no segmento de 

concessões, com o maior número de trabalhos prestados; 

10.1.3 Por fim, persistindo empate no resultado da apuração dos itens elencados acima, a empresa 

selecionada será escolhida por sorteio, na presença dos representantes credenciados das empresas 

presentes e do Município, em data e local a ser indicado pelo Município de Várzea Grande - MT. 

10.1.4  Os documentos de qualificação técnica da habilitação, as propostas de preços e planilhas 

anexas, serão analisados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração, a qual emitirá 

parecer técnico conclusivo acerca da aceitabilidade, ficando desde já designados para tal função  os 

servidores VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, portador do RG n.º 909722 SSP/MT, CPF n.º 772.033.801-

49, Cargo Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, matrícula n° 45515, Residente e 

domiciliado na Rua Rua Manoel João de Arruda, n° 383, Bairro Figueirinha, Várzea Grande – MT,   

CARLOS ALBERTO SILVA, portador do RG n.º3766802 SSP/MT, CPF n.º 452.723.361-00 , Cargo 

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, matrícula n° 6680, Residente e domiciliado na Rua 

Petunias n° 7, quadra 08, b airro Jardim Primavera, Várzea Grande - MT,  e DIEGO FRANCISCO 

CARVALHO DA COSTA, portador do RG n.º 11983515 SSP/MT, CPF n.º 846.043.101-06, Cargo 

Coordenador de Gestão de Pessoas, matrícula n° 118324, Residente e domiciliado na Rua Nicolau 

Bussik, quadra 09, lote 06, Bairro Marajoara, Loteamento Jardim Paula I, Várzea Grande - MT, 

11. METODOLOGIA DE TRABALHO 

O trabalho deverá ser realizado por meio de análise, estudos existentes, coleta de dados e 

realização de pesquisas de campo, elaboração de estudos e relatórios técnicos 

especializados e reuniões técnicas. 

12. APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

12.1 A empresa autorizada a executar os estudos descritos neste Projeto Básico terá o prazo 

de até 30 (trinta) dias corridos para realizá-lo, contados a partir da autorização da ordem de 

fornecimento, expedida  pela administração, para a entrega dos relatórios dos estudos 

realizados, bem como com a disponibilização das informações e documentos que 

nortearam tais estudos, podendo ser prorrogado mediante justificativa técnica, por decisão 

da autoridade competente. 

12.2 Nenhum relatório ou documento poderá revelar fato protegido por sigilo bancário, comercial 

ou industrial; 



 
 

        

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 624191/2019                                               CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019 

 

 
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 – E-mail: licita.smavg@gmail.com 

Página 32 de 57 

Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

12.3 A apresentação dos estudos deve contemplar os requisitos definidos neste Projeto 

Básico e em seus anexos. 

12.4 Os projetos, estudos e levantamentos deverão ser disponibilizados em meio impresso 

e em versão digital (pen drive ou CD). 

12.5 A versão digital deve permitir amplamente o acesso ao seu conteúdo, devendo ser 

apresentada com todos os arquivos de dados, preferencialmente em PDF, WORD e MS 

Excel para Windows. 

12.6 As formas de representação gráfica deverão ser compatíveis aos temas e escalas 

abordados e em quantidade necessária à perfeita compreensão das informações. Deverão 

constar no documento final as referências de estudos pré-existentes utilizados na elaboração 

do trabalho, assim como as principais fontes de consulta. 

13. CUSTOS E REEMBOLSO 

13.1 Os custos incorridos por quaisquer dos consultores selecionados, na apresentação dos 

Estudos Técnicos serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, não fazendo jus a 

qualquer espécie de remuneração, ressarcimento, indenização ou reembolso por parte da 

Administração Pública Municipal em decorrência de sua participação, conforme definido 

neste Projeto Básico. 

14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Executar diretamente o objeto, não tranferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 

14.2. Iniciar os serviços especificados no objeto de acordo com os prazos, as condições de execução 

e os demais requisitos constantes no Projeto Básico e na Proposta Comercial; 

14.3. Responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados, honrado com a garantia dos trabalhos 

durante o prazo previsto em lei; 

14.4. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, assim como por todos os tributos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam 

ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;  

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

demais quesitos previstos em Lei, bem como no Código Civil e na Lei 8666/93. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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15.1. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação dos 

serviços; 

15.2. Fiscalizar a execução dos serviços deste Projeto Básico de acordo com as condições e exigências 

especificadas; 

15.3. Cumprir fielmente o Contrato de modo que a Contratada possa realizar o fornecimento e a 

prestação dos serviços com esmero e perfeição; 

15.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço; 

15.5. A autorização para realização dos levantamentos e estudos não implica, em nenhuma 

hipótese, responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados 

pela pessoa ou  empre sa  autorizada. 

15.6. A Administração pode Interromper, suspender ou revogar a qualquer momento o 

Procedimento de Manifestação de Interesse, bem como não promover a licitação ou 

contratação do objeto dos estudos relativos ao presente Procedimento de Manifestação de 

Interesse; 

15.7 A Contratante poderá convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, informações e 

colher alternativas, esclarecimentos quanto aos estudos e informações apresentadas, 

inclusive com a participação de representantes da sociedade civil e de eventuais 

colaboradores ou contratados; 

15.8 Ocorrendo recomendações de órgãos de controle, contribuições provenientes de 

consulta, ou ainda mudanças nos marcos regulatórios, principalmente naqueles referentes às 

Concessões e Parcerias Público-Privadas, durante a execução dos trabalhos, os efeitos de 

todas essas alterações deverão ser incorporados aos projetos e estudos elaborados sem ônus 

para a Contratante, até a abertura da possível licitação 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 

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

competitivo de procedimento licitatório público; 

i) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
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j) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

k) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

l) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  

m) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

n) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

17.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das 

demais penalidades legais, aquele que:  

d) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

e) Apresentar documentação falsa;  

f) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

17.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem 

prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

17.3.1. Advertência; 

17.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

d) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa; 

e) 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; 

f) 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; 

17.3.2. Multa; 
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17.3.2.1. 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: 

f) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

g) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

h) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

i) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

j) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

17.3.2.2. 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; 

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

Administrativa ou Judicial; 

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

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

17.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

17.3.3.1. 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; 

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

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

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

c) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante; 
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d) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

17.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

e) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

f) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

g) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

h) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando 

a rescisão do contrato. 

17.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

17.3.4.1 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. 

17.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

d) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

e) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

f) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

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

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

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

VI. 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 previstas neste Projeto Básico, 

a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante; 
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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. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

18. DAS PUBLICAÇÕES 

( x ) Internet 

(    ) Jornal Oficial da União – D.O.U       

( x ) Jornal Oficial do Município - AMM       

( x ) Diário Oficial Eletrônico Tribunal de Contas Estadual - DOE/TCE 

19. DA MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO: 

Modalidade de Licitação: Tipo de Licitação: 

(  ) Concorrência  

(  ) Tomada de Preço  

(  ) Convite  

(  ) Concurso  

(  ) Leilão  

(  ) Dispensa de Licitação  

(X ) Inexigibilidade de Licitação através de 

Chamamento Público  

(  ) Pregão Eletrônico  

(  ) Pregão Presencial  

Art. 45, incisos I ao IV, da Lei n° 8.666/93: 

(  ) Menor Preço Unitário 

(  ) Menor Preço Global 

(  ) Menor Preço Lote 

(X) Melhor Técnica 

(  ) Técnica e Preço 

(  ) Maior Lance ou Oferta 

(  ) Não se enquadra. 

20. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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20.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

20.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

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

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

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

20.4. A fiscalização do futuro Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração que 

designa neste ato, o servidor  VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, portador (a) da Cédula de Identidade 

RG nº 909722 SSP/MT, CPF nº 772.033.801-49, cargo: Agente de Desenvolvimento Econômico e 

Social, residente a Rua Rua Rua Manoel João de Arruda, n° 383, Bairro Figueirinha, Várzea Grande – 

MT. 

20.5. O suplente da fiscalização do futuro Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração que designa neste ato, o servidor  MARCOS RODRIGUES DA SILVA, portador (a) da 

Cédula de Identidade RG nº 662136-8 SSP/MT, CPF nº 473.949.191-53, cargo: Superintendente de 

Gestão de Pessoas e Social, residente a Av. Ulisses Pompeu de Campos, Residencial Jardim das 

Acacias, casa 63, Bairro Centro Norte, Várzea Grande – MT. 

 

Várzea Grande, 26 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

MARCOS RODRIGUES DA SILVA 

CPF 473.949.191-53 

Elaborador do Termo de Referência 
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(papel timbrado da empresa) 

ANEXO II – MODELO 

ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE 

Chamamento Público N. ___/2019 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro:                                                           Cidade:                                     CEP: 

Telefone:                                                        E-mail: 

 

Item Descrição 
Unidade de 

 Medida 
Qtd. 

Percentual 

Ofertado 

1 

Processo de Chamamento Público que visa 

credenciamento de empresa especializada, 

interessadas em realizar e apresentar  estudos 

econômicos e financeiros para definir modelagem 

com melhor viabilidade econômico e financeira, a 

fim de precificar estes ativos, para oferecer o 

melhor preço pelos negócios, a partir do preço 

mínimo apresentado pelo respectivo estudo da 

folha de pagamento dos servidores da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, para posterior 

abertura de processo licitatório na contratação de 

instituição financeira para explorar, a título 

precário, através de concessão onerosa de uso 

pelo período de 05 (cinco) anos, a gestão dos 

pagamentos da folha salarial dos servidores 

efetivos ativos, inativos, pensionistas do regime 

previdenciário próprio, comissionados, 

serviço  1 ____% 
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temporários e contratados da administração 

direta e indiretado Município de Várzea Grande - 

MT,   conforme especificações constantes neste 

Projeto Básico. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas 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 referência e anexos, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

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. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 (sessenta) 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. 

 

 

 

 _________, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MODELO 

 

Chamamento Público N. ___/2019 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

nº._____________________, 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 a Lei n.º 8.666/93: 

 

1. Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 

8.666/93; 

2. Inexistem fatos supervenientes ao seu credenciamento junto à Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, para este certame; 

3. Cumprimos todos os requisitos de habilitação solicitados no instrumento convocatório. 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                          _________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

___________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV – MODELO 

 
Chamamento Público N. ___/2019 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

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.  

 

 

            __________, ____ de ___________ de 2019 

                                                    

 

                                                

 

___________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO V – MODELO 

 

Chamamento Público N. ___/2019 

 

DECLARAÇÃO 

 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou EPP) 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

Em conformidade com a Lei n.º 8666/93 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_________________ 

 

2. Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 123/2006. 

 

__________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

___________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

 



 
 

        

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 624191/2019                                               CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019 

 

 
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 – E-mail: licita.smavg@gmail.com 

Página 44 de 57 

Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

(papel timbrado da empresa) 

 

ANEXO VI – MODELO 

 

Chamamento Público N. ___/2019 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº. ______________________, estabelecida no endereço ________________________, declara 

que está sendo representada pelo Sr(a) ____________________________portador(a) do RG 

n°.___________________ e do CPF nº._________________________, para os fins previstos no 

Edital deste Chamamento, podendo formular proposta, bem como interpor recursos, renunciar 

direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame. 

 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII - MODELO 

 

Chamamento Público N. ___/2019 

 

DECLARAÇÃO 

 

 ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 A Empresa _______________________________________________________com sede na 

__________________________________________________(endereço completo), constituída na 

Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº ____________________________ e 

inscrita no CNPJ sob nº ________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)___________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas 

e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao 

limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está 

apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que 

não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, LC 147/2014. 

  

 

 

__________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII – MODELO 

Chamamento Público N. ___/2019 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

Nº__________________________ e Insc. Estadual Nº_____________________, sediada 

__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Srº(a) 

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 

______________________ e do CPF Nº _____________________, 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 presente certame, relativo à 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 serviços no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação. 

4.  Declaramos que no nosso quadro não existe empregados, servidores púbicos exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

_______________, _______ de _____________ de 2019. 

 

 

___________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.507.548/0001-10, 

com sede no localizado na Avenida Castelo Branco nº 2.500, bairro Água Limpa, Paço Municipal "Couto 

Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste ato, representado pelo(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, o(a) 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) __________, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob n°. ______, juntamente 

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, representada 

por seu Secretário(a), o(a) Senhor(a) ____________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. ____ 

e inscrito(a) no CPF sob o n° ______,doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a 

Empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. ____ e Inscrição Estadual 

nº _____, localizado na _______,neste ato, representada por seu Sócio(a) administrador(a), o(a) 

Senhor(a) ______, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ____ e inscrito no CPF nº. ______, 

doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na 

Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente do 

procedimento de Chamada Pública N. XX/201x, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-

se as partes às normas constantes da Lei Federal n. 8.666/1993, Lei Federal n. 8.078/1990, Lei Federal 

n. 12.486/2013, Lei Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, Lei 

Complementar n. 155/2016, Decreto Federal n. 8.538/2015, Lei Municipal n. 3.515/2010, Decreto 

Municipal 09/2010 alterada pelo Decreto Municipal 61/2014, Decreto Municipal n. 86/2018, e suas 

alterações e demais legislações complementares, conforme as disposições seguintes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

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

de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do procedimento de CHAMADA PÚBLICA nº xx/201x,  

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. DO OBJETO 

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

realizar e apresentar  estudos econômicos e financeiros para definir modelagem com melhor 
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viabilidade econômico e financeira, a fim de precificar estes ativos, para oferecer o melhor preço pelos 

negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo da folha de pagamento dos 

servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para posterior abertura de processo licitatório na 

contratação de instituição financeira para explorar, a título precário, através de concessão onerosa de 

uso pelo período de 05 (cinco) anos, a gestão dos pagamentos da folha salarial dos servidores efetivos 

ativos, inativos, pensionistas do regime previdenciário próprio, comissionados, temporários e 

contratados da administração direta e indireta do Município de Várzea Grande - MT,   conforme 

especificações constantes neste Edital. 

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Item 
Código 

TCE 
Descrição 

Unidade de 

 Medida 
Qtd. 

Percentual 

Máximo 

1 
318523-

0 

Processo de Chamamento Público 

que visa credenciamento de 

empresa especializada, 

interessadas em realizar e 

apresentar  estudos econômicos e 

financeiros para definir modelagem 

com melhor viabilidade econômico 

e financeira, a fim de precificar 

estes ativos, para oferecer o melhor 

preço pelos negócios, a partir do 

preço mínimo apresentado pelo 

respectivo estudo da folha de 

pagamento dos servidores da 

Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, para posterior abertura de 

processo licitatório na contratação 

de instituição financeira para 

explorar, a título precário, através 

de concessão onerosa de uso pelo 

período de 05 (cinco) anos, a 

gestão dos pagamentos da folha 

salarial dos servidores efetivos 

ativos, inativos, pensionistas do 

serviço  1 6% 
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regime previdenciário próprio, 

comissionados, temporários e 

contratados da administração direta 

e indireta do Município de Várzea 

Grande - MT,   conforme 

especificações constantes neste 

Projeto Básico. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Não há previsão de valor para pagamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do 

instrumento, prazo em que o Contratado deverá entregar os objetos de acordo com a necessidade da 

Secretaria, sendo vedada sua prorrogação. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar diretamente o objeto, não tranferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 

5.2. Iniciar os serviços especificados no objeto de acordo com os prazos, as condições de execução e 

os demais requisitos constantes no Projeto Básico e na Proposta Comercial; 

5.3. Responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados, honrado com a garantia dos trabalhos 

durante o prazo previsto em lei; 

5.4.Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, assim como por todos os tributos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam 

ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;  

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

demais quesitos previstos em Lei, bem como no Código Civil e na Lei 8666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços; 

6.2. Fiscalizar a execução dos serviços deste Projeto Básico de acordo com as condições e exigências 

especificadas; 

6.3. Cumprir fielmente o Contrato de modo que a Contratada possa realizar o fornecimento e a 

prestação dos serviços com esmero e perfeição; 



 
 

        

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 624191/2019                                               CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2019 

 

 
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 – E-mail: licita.smavg@gmail.com 

Página 50 de 57 

Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

6.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço; 

6.5.A autorização para realização dos levantamentos e estudos não implica, em nenhuma hipótese, 

responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados pela pessoa ou 

empresa autorizada. 

6.6. A Administração pode Interromper, suspender ou revogar a qualquer momento o Procedimento de 

Manifestação de Interesse, bem como não promover a licitação ou contratação do objeto dos estudos 

relativos ao presente Procedimento de Manifestação de Interesse; 

6.7A Contratante poderá convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, informações e colher 

alternativas, esclarecimentos quanto aos estudos e informações apresentadas, inclusive com a 

participação de representantes da sociedade civil e de eventuais colaboradores ou contratados; 

6.8Ocorrendo recomendações de órgãos de controle, contribuições provenientes de consulta, ou ainda 

mudanças nos marcos regulatórios, principalmente naqueles referentes às Concessões e Parcerias 

Público-Privadas, durante a execução dos trabalhos, os efeitos de todas essas alterações deverão ser 

incorporados aos projetos e estudos elaborados sem ônus para a Contratante, até a abertura da 

possível licitação 

CLÁUSULA SÉTIMA – CUSTOS E REEMBOLSO 

7.1Os custos incorridos por quaisquer dos consultores selecionados, na apresentação dos Estudos 

Técnicos serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, não fazendo jus a qualquer espécie de 

remuneração, ressarcimento, indenização ou reembolso por parte da Administração Pública Municipal 

em decorrência de sua participação, conforme definido neste Projeto Básico. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 

8.1. Não há previsão de reajuste durante todo período contratual. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO – ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

9.1. METODOLOGIA DETRABALHO 

9.1.1. O trabalho deverá ser realizado por meio de análise, estudos existentes, coleta de dados e 

realização de pesquisas de campo, elaboração de estudos e relatórios técnicos especializados e 

reuniões técnicas. 

9.2. APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

9.2.1A empresa autorizada a executar os estudos descritos neste Projeto Básico terá o prazo de até 

30 (trinta) dias corridos para realizá-lo, contados a partir da autorização da ordem de fornecimento, 

expedida  pela administração, para a entrega dos relatórios dos estudos realizados, bem como com 
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a disponibilização das informações e documentos que nortearam tais estudos, podendo ser 

prorrogado mediante justificativa técnica, por decisão da autoridade competente. 

9.2.2Nenhum relatório ou documento poderá revelar fato protegido por sigilo bancário, comercial ou 

industrial; 

9.2.3A apresentação dos estudos deve contemplar os requisitos definidos neste Projeto Básico e em 

seus anexos. 

9.2.4Os projetos, estudos e levantamentos deverão ser disponibilizados em meio impresso e em 

versão digital (pen drive ou CD). 

9.2.5A versão digital deve permitir amplamente o acesso ao seu conteúdo, devendo ser apresentada 

com todos os arquivos de dados, preferencialmente em PDF, WORD e MS Excel para Windows. 

9.2.6As formas de representação gráfica deverão ser compatíveis aos temas e escalas abordados e 

em quantidade necessária à perfeita compreensão das informações. Deverão constar no documento 

final as referências de estudos pré-existentes utilizados na elaboração do trabalho, assim como as 

principais fontes de consulta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1.Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

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

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

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.4. A fiscalização do futuro Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração que 

designa neste ato, o servidor  VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, portador (a) da Cédula de Identidade 

RG nº 909722 SSP/MT, CPF nº 772.033.801-49, cargo: Agente de Desenvolvimento Econômico e 

Social, residente a Rua RuaRua Manoel João de Arruda, n° 383, Bairro Figueirinha, Várzea Grande – 

MT. 
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10.5. O suplente da fiscalização do futuro Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração que designa neste ato, o servidor  MARCOS RODRIGUES DA SILVA, portador (a) da 

Cédula de Identidade RG nº 662136-8 SSP/MT, CPF nº 473.949.191-53, cargo: Superintendente de 

Gestão de Pessoas e Social, residente a Av. Ulisses Pompeu de Campos, Residencial Jardim das 

Acacias, casa 63, Bairro Centro Norte, Várzea Grande – MT. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL 

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

atendimento à conveniência administrativa, conforme os casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº. 8.666/93 e suas respectivas atualizações, podendo ser: 

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

conveniência para a CONTRATANTE; 

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

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

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 

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

consequências previstas abaixo. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual poderá ser: 

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

b) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver 

sofrido; 

c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 

80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

12.3. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
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13.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 

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

competitivo de procedimento licitatório público; 

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

q) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

r) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

s) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  

t) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

u) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

13.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das 

demais penalidades legais, aquele que:  

g) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

h) Apresentar documentação falsa;  

i) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

13.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem 

prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

13.3.1.Advertência; 

13.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

g) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa; 

h) 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 
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inidoneidade; 

i) 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; 

13.3.2. Multa; 

13.3.2.1. 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: 

k) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

l) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

m) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

n) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

o) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

13.3.2.2. 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; 

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

Administrativa ou Judicial; 

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

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

13.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.3.3.1. 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; 

13.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
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Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

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

e) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante; 

f) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

13.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

i) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

j) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

k) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

l) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando 

a rescisão do contrato. 

13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

13.3.4.1 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. 

13.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

g) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

h) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

i) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

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

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

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

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

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 
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objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Projeto Básico, 

a 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. 

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ANTICORRUPÇÃO 

15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos 

prepostos e colaboradores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

16.1. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Termo de 

Referencia que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante 

de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme 

redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
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17.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo do presente contrato. 

II. Integra este Contrato o disposto na Chamada Pública nº xx/201x, conforme descrito no Edital e seus 

Anexos e as propostas da contratada para cada item. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem 

ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da 

Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

Várzea Grande/MT, xx de xxx de 201x. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME:.......................................................................................CPF:.......................... 

NOME:.......................................................................................CPF:.......................... 

 


