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Processo Administrativo n110314/2012 

EDITAL  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.05/2012 

 

O município de VÁRZEA GRANDE, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria n.513/2012, torna 

público que realizará, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 

do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta de empreitada 

global POR LOTE, de acordo com a Lei n.8.666, de 21 de julho de 1993 e 

suas alterações posteriores, e com o previsto neste instrumento e seus 

anexos e demais legislação e normas aplicáveis. 

Os envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS DE PREÇOS 

deverão ser entregues, simultaneamente, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

situada na avenida Castelo Branco, bairro Água Limpa, município de 

Várzea Grande - MT, até as 9 horas e 30 minutos do dia 06 de agosto de 

2012, quando terá início a abertura certame. 

OBS: Na hipótese de não haver expediente na CPL na data marcada para 

recebimento e abertura dos envelopes, ficará a sessão automaticamente 

adiada para o primeiro dia útil subseqüente, salvo disposição expressa 

em contrário. 

As especificações e planilhas de composições de preços foram realizadas 

pela Secretaria de Infraestrutura, de modo que não é de responsabilidade 

desta Comissão tais informações. 

 

1.0 – OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE. 

Os serviços constantes do objeto desta contratação compreendem em: 
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LOTE I - Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros; 

Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas 

pavimentadas e Pintura de meio fio; 

LOTE II – Coleta e transporte de resíduos sólidos regulares (lixo 

domiciliar, comercial, inclusive feiras e mercados públicos); 

LOTE III - Operação do destino final de lixo (Com Remediação da área 

Degradada); Coleta seletiva e operação de unidade de triagem, com o 

fornecimento de equipamentos e máquinas;Programa de educação 

ambiental;  

2.0 - EDITAL E PARTES INTEGANTES 

2.1 -  O Edital será disponibilizado em CD-rom e será composto dos 

seguintes elementos: 

• ANEXO I Modelo de Credenciamento/Procuração;  

• ANEXO II Minuta do Contrato;  

• ANEXO III Declaração de cumprimento do disposto no inc. 

XXXIII, art. 7º da CF;  

• ANEXO IV Modelo de declaração de vistoria e de ciência de todas 

as condições necessárias à execução do contrato. ;  

• ANEXO V Especificações Técnicas; 

• ANEXO VI Planilha de Orçamento de Referência da PMVG 

contendo os preços máximos aceitos pela administração; 

• ANEXO VII Modelo de Planilha de Orçamento - Proposta 

• ANEXO VIII Relação de Quantitativo Estimativo de Veículos, 

Pessoal e Ferramentas; 

• ANEXO IX Mapa do município. 

 

2.2 - No ato do recebimento do cd rom, deverá o interessado assinar o 

comprovante de recebimento do referido CD e do Modelo de Planilha de 

Orçamento- Proposta (ANEXO VII). 
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2.3 - A Planilha de Orçamento-Proposta deverá ser obrigatoriamente 

entregue na forma original juntamente com a composição de preços 

unitários dos serviços até o dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste 

Edital. 

3.0 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Os licitantes, no dia, hora e local previstos no preâmbulo deste 

Edital, deverão entregar a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS 

DE PREÇOS, em invólucros distintos, opacos e lacrados, contendo, 

externamente, o seguinte: 

a) Envelope n. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

- DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

- Endereço e CNPJ 

- Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

- Concorrência n. XX/XXXX 

- Data e hora da Licitação 

 

b) Envelope n. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

- DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

- Endereço e CNPJ 

- Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

- CONCORRÊNCIA n.º XX/XXXX 

- Data e hora da Licitação 

 

3.2. Será permitido o uso de cópias, desde que devidamente 

autenticadas, de documentos contidos na “Documentação de Habilitação” 

ficando, todavia, a critério da Comissão Permanente de Licitação da 

PMVG exigir, "a posteriori", a apresentação dos originais para fins de 

autenticação pela CPL.3.3. Não serão consideradas a Documentação e 

Propostas apresentadas posteriormente à hora e data fixadas para o 

recebimento dos envelopes. 

3.4. Os licitantes poderão proceder à entrega dos envelopes de forma 

antecipada, assim como a retirada de propostas até o prazo limite de 

entrega dos referidos envelopes; 
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3.5. Nenhuma proposta poderá ser retirada pela Licitante após a hora e 

data limites para apresentação das mesmas. 

3.6. A Comissão Permanente de Licitação receberá a documentação da 

empresa pessoalmente ou por qualquer sistema de entrega, a critério do 

licitante. A Licitante deverá assegurar-se de que a proposta seja recebida 

pela Comissão de Licitação até a data e hora limites, não cabendo à 

Comissão de Licitação nenhuma responsabilidade sobre os desvios ou 

atrasos. As propostas recebidas após o prazo não serão consideradas 

pela Comissão. 

3.7. Os envelopes deverão ser entregues à Comissão Permanente de 

Licitação, devendo as empresas licitantes estarem representadas através 

de seus Titulares ou Diretores, ou por representantes legais. 

3.7.1. Os Titulares ou Diretores das empresas licitantes deverão 

apresentar registro comercial ou ato constitutivo atualizado da empresa, 

além de documento de identidade, que os identifique. 

3.7.2. Os representantes legais deverão estar munidos de 

Instrumento de Mandato (Procuração Pública ou Particular), esta última 

com firma reconhecida em Cartório, outorgando poderes específicos ao 

representante do licitante para praticar quaisquer atos, inclusive os de 

interposição e desistência expressa de recursos. 

3.7.3. Os documentos referidos no subitem acima, no ato da 

entrega dos envelopes lacrados, deverão estar fora dos envelopes e 

permanecerão retidos em poder da Comissão para instrução do processo. 

3.8. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em uma 

única via. 

3.9. A proposta de preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via sem 

rasuras, emendas ou entrelinhas, conforme Anexo VII, na forma 

estabelecida no item 2.3 deste Edital, acompanhada das respectivas 

planilhas com a composição dos preços unitários. 
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3.10. Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos 

pelo próprio licitante, poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por 

membro da Comissão Permanente de Licitação, ou funcionário por ele 

indicado, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, reservado à 

Comissão Permanente de Licitação, a seu critério, o direito de exigir a 

apresentação dos originais, bem como poderá diligenciar a fim de 

verificar a autenticidade ou qualquer outro aspecto de determinado 

documento, caso entenda necessário. 

 

4. DOS CONSÓRCIOS 

4.1. Não será admitida a participação de consórcios de empresas. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO 

5.1. As empresas interessadas poderão fazer-se representar, por um 

representante com poderes para intervir nas fases do procedimento 

licitatório, desde que o mesmo apresente, no ato da entrega dos 

envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante; 

caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela 

empresa. 

5.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de uma Licitante. 

5.3. Somente poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas 

legalmente estabelecidas no País, que atendam as condições e as 

exigências previstas neste Edital e seus anexos, e exerçam atividades 

relacionadas com o objeto desta licitação. 

5.4. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 

5.4.1. Tenha sofrido decretação de falência ou insolvência; 

5.4.2. Quaisquer empresas, cujos dirigentes, sócios, responsáveis 

e/ou técnicos, ou qualquer um dos mesmos seja(m) diretor(es), 
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empregado(s), servidor(es) da Administração Direta e Indireta deste 

Município. 

5.4.3. Que, na data de fixação para a apresentação dos envelopes, 

estejam suspensas do direito de licitar ou de contratar com a 

Administração Pública, ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública e que ainda não tenham sido reabilitadas. 

5.5. A impugnação perante a PMVG, por licitantes, dos termos do 

presente Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia 

útil anterior à data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

5.5.1. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a 

impedirá de participar no processo licitatório até o trânsito em julgado da 

decisão a ela pertinente. 

5.6. A impugnação perante a PMVG, por terceiros, dos termos do 

presente Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia 

útil anterior à data fixada para a realização do procedimento licitatório, 

sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo a 

PMVG julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

 

6. PRAZOS 

6.1 O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses, de acordo com o disposto no artigo 57, II da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações. 

6.2 O prazo para assinatura do termo de contrato será de até 05 (cinco) 

dias consecutivos, contados a partir da data da convocação oficial, sob 

pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei n. 8. 

666/93 e suas alterações. 

 

7. SECRETARIA SOLICITANTE 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. 

8. RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros alocados para a realização da presente licitação 

são oriundos da Dotação Orçamentária:26.09.15.452.31 

Projeto Atividade 1.161 – Ampliar a coleta do lixo 

Fonte: 0999 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros 

– Pessoa jurídica  

 

9.0 – ATOS PROCEDIMENTAIS 

9.1. Uma vez instalada a sessão e iniciada a abertura dos envelopes pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, não serão aceitas 

propostas de interessados retardatários, qualquer que seja a causa do 

atraso. 

9.2. Para participação nas sessões é facultado à Licitante nomear, 

expressamente, representante com poderes para representá-la durante 

as sessões de Licitação, podendo inclusive desistir de recursos, mediante 

apresentação de documento encaminhado à Comissão Permanente de 

Licitação, conforme modelo do Anexo I deste Edital, acompanhado da 

respectiva Cédula de Identidade do credenciado. 

9.3. Somente poderá assinar, rubricar documentos, falar em nome da 

Licitante e solicitar registro em Ata de Reunião, em tudo que se relacione 

à licitação, durante as reuniões, aquelas pessoas indicadas na forma 

descrita acima, sendo que os demais, presentes à sessão pública, serão 

considerados assistentes. 

9.4. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação instalará a 

PRIMEIRA SESSÃO para o recebimento dos envelopes e conduzirá os 

trabalhos obedecendo a seguinte seqüência: 

a) Identificação dos credenciados como representantes das respectivas 

Licitantes, conforme faculta o item 10.2 anterior; 
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b) Recebimento dos envelopes Nº 1 e Nº 2 das Licitantes, seguindo a 

ordem de assinatura na lista de presença; 

c) Abertura dos envelopes N 1 - Documentação para Habilitação, sendo 

todos os documentos rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e pelas Licitantes autorizadas presentes; 

d) Os envelopes N 2 - Proposta, devidamente fechados, lacrados e 

rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 

das Licitantes, ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação. 

f) Encerramento dos trabalhos da sessão, sendo lida a ata das 

ocorrências, onde assinarão todos os membros da Comissão Permanente 

de Licitação e os representantes autorizados das Licitantes presentes, 

voluntariamente. 

9.5. Após o julgamento dos documentos do Envelope N 1, o resultado 

será devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e, 

transcorridos os prazos para interposição e processamento de recursos, a 

Comissão Permanente de Licitação determinará a data para a realização 

da Sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços, conduzindo 

os trabalhos na seguinte seqüência: 

a) Restituição dos envelopes n. 2 das Licitantes inabilitadas aos 

respectivos remetentes, fechados e lacrados conforme recebidos; 

b) Abertura dos Envelopes N 2 – Proposta de Preços das empresas 

habilitadas, cujos elementos serão rubricados pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação e postos à disposição das Licitantes 

autorizadas para rubrica; 

c) Encerramento dos trabalhos da sessão, sendo lida a ata das 

ocorrências, onde assinarão todos os membros da Comissão Permanente 

de Licitação e os representantes autorizados das Licitantes presentes, 

voluntariamente. 

9.6. Das sessões de recepção e abertura da documentação e Proposta de 

Preços serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos integrantes 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

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

(65) 3688-8052 e-mail: licitavg05@hotmail.com 
. 

 
 

da Comissão Permanente de Licitação e pelas Licitantes autorizadas 

presentes, voluntariamente. 

9.7. Qualquer fato significativo ocorrido no decurso das sessões de 

recebimento e abertura dos envelopes poderá ser objeto de anotação na 

Ata, por solicitação de qualquer dos presentes credenciados no ato. 

9.8. O resultado do julgamento da licitação será publicado no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso. 

9.9. O licitante inabilitado deverá retirar sua proposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da intimação do ato em que foi declarado 

inabilitado. Decorrido este prazo e o de prazo de recurso sem que a 

proposta seja retirada, a Comissão Permanente de Licitação se desfará do 

Envelope n. 02 (PROPOSTA DE PREÇOS). 

9.10. Em cada uma das fases do certame licitatório, caso a Comissão 

Permanente de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a 

respectiva reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, se possível e 

necessário, nova data e horário em que voltará a reunir-se com os 

licitantes. 

9.11. A CPL, visando o melhor desenvolvimento dos trabalhos, tão 

somente acatará os questionamentos efetuados pelos representantes 

legais das empresas, quando formulados por escrito e com a devida 

identificação do interessado. 

10. - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N 01 

10.1. O envelope n 01 deverá conter, sob pena de INABILITAÇÃO, os 

seguintes documentos: 

 

a) Comprovação da habilitação jurídica: 

a.1 – Cópia da cédula de identidade dos responsáveis legais da 

empresa; 
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a.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

dos documentos de eleição dos seus administradores; 

a.2.1- Os documentos exigidos na sub-alínea a.1, deverão 

estar acompanhados de todas as alterações ou da sua respectiva 

consolidação. 

a.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

a.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

b) Comprovação da regularidade fiscal: 

b.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

b.2 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

b.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da Lei; 

b.3.1 - A regularidade para com a Fazenda Federal 

será comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta de 

Quitação de Tributos Federal, expedida pela Receita Federal e Certidão 

quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional. 

b.4 - Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; 
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b.5 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF/FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal. 

b.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça 

do Trabalho. 

b.7. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar 

de licitações podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela agencia 

fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

 

c) Comprovação da qualificação econômico-financeira: 

c.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprove a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta; 

c.1.1 – Índices de liquidez: 

LC =  ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Sendo exigido os seguintes parâmetros: 

LC ≥ 1,5 

LG ≥ 1,5 

Onde: 

LC = Índice de Liquidez corrente 

LG = Índice de Liquidez Geral 

c.2 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física; 

c.3 – Capital Social constante do balanço patrimonial apresentado igual a 

10% do valor global do lote que deseja participar, através de Certidão 
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expedida pela Junta Comercial ou através do Contrato Social, 

devidamente registrado na Junta Comercial do respectivo Estado, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 

da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

c.3.1 - A atualização referida no sub-item anterior, deverá ser em reais 

(R$), sendo feita de forma objetiva, acompanhada da respectiva memória 

de cálculos, assinada por um contador, com o respectivo número de 

registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

10.2 - Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar 

prazo de validade, exceto se anexada a legislação específica para o 

respectivo documento. 

10.3 - A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela 

empresa licitante implicará no indeferimento de sua habilitação, 

independente das sanções cabíveis. 

10.4 - Os licitantes que não atenderam às exigências previstas nos 

subitens anteriores serão inabilitados. 

d) Comprovação da qualificação técnica: 

d.1 - Certidão atualizada de registro e quitação da empresa no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, na qual conste 

o(s) nome(s) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

d.1.2 - As certidões expedidas por Conselhos de outras jurisdições 

deverão ser vistadas pelo CREA - MT. (Resolução CONFEA nr. 413, de 27 

de junho de 1997). 

d.2 - Possuir o licitante, na data prevista para a entrega dos envelopes, 

vínculo com profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, acompanhado(s) do(s) CAT(s), emitido(s) pelo CREA, por 

execução de serviços de características, quantidades e prazos 
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semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

d.2.1 - A comprovação referida no item acima (d.2) deverá ser feita por 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas do direito público ou 

privado devidamente registrados na entidade profissional competente 

(CREA), os quais deverão comprovar a efetiva execução por um período 

mínimo de 12 meses, do conjunto de serviços de características 

semelhantes (exceto o(s) atestado(s) de recuperação de área degradada, 

que pela natureza do serviço poderá(ão) ter um período mínimo inferior a 

12 meses): 

 Varrição de vias urbanas pavimentadas; 

 Coleta de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar) com sistema 

de gerenciamento do serviço; 

 Capinação, raspagem e pintura de meio de vias urbanas; 

 Recuperação de área degradada (recuperação de lixão de lixo 

domiciliar urbano) 

 Coleta seletiva e gerenciamento de unidade de triagem; 

 Programa de educação ambiental; 

d.2.2 - Capacitação técnico-operacional: Comprovação de aptidão da 

empresa para atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, na data prevista para a 

realização do certame, detentora de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços 

foram executados, acompanhado(s) das respectivas Certidões de Acervo 

Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprove ter a empresa 

executado, para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para 

empresa privada, obras/serviços de características similares às do objeto 

da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica são as 

seguintes: 
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 Varrição de vias urbanas pavimentadas; 

 Coleta de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar) com sistema 

de gerenciamento do serviço; 

 Capinação, raspagem e pintura de meio de vias urbanas; 

 Recuperação de área degradada (recuperação de lixão de lixo 

domiciliar urbano) 

 Coleta seletiva e gerenciamento de unidade de triagem; 

 Programa de educação ambiental; 

d.3 - O sistema de gerenciamento dos serviços de coleta de resíduos 

pode ser definido como o controle inteligente dos serviços, com sistema 

de rastreamento que apresenta além de funções básicas de 

posicionamento via GPS, ferramentas para controle de viagens, com 

informações sobre peso, distância, funcionários, pontos específicos de 

lixo, além de fornecer relatórios operacionais. 

d.4 - A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) referido(s) na alínea 

d.2 será feita mediante cópia autenticada do contrato de prestação de 

serviços ou de trabalho com a empresa licitante. 

d.4.1 - Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa 

licitante, tal comprovação deverá ser feita através de um dos seguintes 

documentos: contrato social, certidão de registro do CREA, devidamente 

atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na 

sede do licitante. 

d.5 - Apresentar relação explícita de todos os equipamentos, máquinas 

e/ou veículos, nos quantitativos exigidos, respeitadas as exigências 

previstas nas Especificações Técnicas – Anexo V deste edital, para 

garantir a execução dos serviços objeto desta licitação, e declaração 

formal, sob as penas da lei, de sua disponibilidade, bem como declarar 

que correrão por conta da licitante todas as despesas relativas a: 

motoristas, operadores, combustível, manutenção em geral e outros 

eventuais (§ 6°, do art. 30, da Lei no. 8.666/93). 
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d.6 - Apresentar a Declaração de Vistoria e de Ciência das condições 

necessárias à execução do contrato (Anexo IV), devidamente 

acompanhada do Atestado de vistoria técnica emitido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura, por meio do Servidor JORGE 

LUÍS GOMES ALVES, a ser agendada por meio do telefone 65 - 3688-

3029. 

d.6.1 – A vistoria técnica deverá ser previamente agendada, para 

conhecimento das dificuldades na execução dos serviços, emitido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura. A visita tem 

que, obrigatoriamente, ser feita por técnico da Empresa, a qual deverá 

ser obtido até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das 

propostas. 

d.7 - Licença de Operação (LO), expedida pelo órgão estadual/municipal 

de controle ambiental do Estado/Município de origem da licitante, em 

cumprimento ao disposto na Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, 

alterada pela Lei n° 7.804 de 18 de julho de 1989.d.8 - Certificado de 

Registro expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, nos termos do Art. 17, inciso II, 

da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei n° 7.804 de 18 

de julho de 1989, e Instrução Normativa IBAMA nº. 97, de 05 de abril de 

2006, a fim de comprovar que a licitante se encontra devidamente 

registrada no Cadastro Técnico Federal.  

d.9 - DA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA EXECUTIVA DE OPERAÇÃO 

DOS SERVIÇOS – ENVELOPE N° 01 

d.9.1 - Por se tratar de licitação cujo objetivo envolve a prestação de 

serviço público essencial e cuja continuidade não pode ser comprometida 

(§ 9° do Art. 30 da Lei 8.666/93), a licitante deverá apresentar 

Metodologia Executiva de Operação dos Serviços. Esta Metodologia 

deverá estar consubstanciada para execução dos serviços objeto desta 

licitação, em impresso e em CD-ROOM (identificado e rubricado), gravado 
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em sessão fechada e cujo formato dos arquivos seja: xls (planilhas), doc. 

texto e .dxf e/ou outro processo eletrônico (plantas gráficas) observando 

todos os dados constantes no Projeto Básico/Especificações Técnicas – 

(Anexo V) do presente Edital, e de todos os seus anexos. A Metodologia 

Executiva de Operação dos Serviços constitui-se em documento de 

habilitação, na forma do artigo 30, § 8º, da Lei nº. 8.666/93 e deve 

conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, o seguinte: 

d.9.1.1 Plano Referencial de operação de coleta regular de resíduos 

sólidos domiciliar, comerciais e de varrição (coleta e transporte de lixo 

domiciliar). 

O Plano Referencial de Operação de coleta regular de resíduos sólidos 

domiciliar, comercial e de varrição deverá ser elaborado observando-se 

as normas estabelecidas neste Edital e nos seus respectivos anexos, 

devendo ser constituído de: 

Memorial descritivo e justificativo, contendo: 

a) Descrição da metodologia operacional proposta para a realização 

dos serviços de coleta regular de resíduos sólidos domiciliar, comerciais e 

de varrição em todas as vias onde a coleta será efetuada;  

b) Dimensionamento e especificação dos equipamentos e da mão de 

obra da coleta; 

c) Plano de implantação dos serviços de coleta, contemplando: 

c.1) Identificação e detalhamento das atividades integrantes das fases 

de: 

c.1.1) Planejamento; 

c.1.2) Mobilização de recursos humanos; 

c.1.3) Mobilização dos equipamentos. 

d) Plano de divulgação, esclarecimento e orientação da comunidade; 

e) Plano de controle de qualidade dos serviços; 

f) Plano de Manutenção dos equipamentos; 
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d.9.1.2 - Mapas, indicando setores e roteiros de coleta, observada as 

especificações técnicas e quantidades informadas nos Anexos deste 

Edital, indicando através das respectivas legendas: 

a) Mapa dos Setores de Coleta, com respectivos períodos e 

freqüências; 

b) Mapa dos Roteiros de Coleta, com a extensão total de cada roteiro 

indicado no mesmo; 

b.1) A título de terminologia, considera-se: 

SETOR: Área delimitada onde se realiza a coleta num determinado 

período (diurno ou noturno) através de um único veículo coletor; 

ROTEIRO: Descrição em planta dos itinerários (roteiros) de coleta, com 

indicação do trajeto e sentido de fluxo percorrido pelos veículos coletores 

discriminando as extensões (em km), não sendo admitida esta descrição 

só por escrito. 

d.9.2 - Plano Referencial de Varrição de Vias Urbanas Pavimentadas: 

d.9.2.1 - O Plano Referencial de Varrição de Vias Pavimentadas deverá 

ser elaborado observando-se as normas previstas no Projeto 

Básico/Especificações Técnicas (Anexo V), neste Edital e dos respectivos 

anexos, devendo ser constituído de Memorial descritivo e justificativo, 

contendo: 

a) Descrição da metodologia operacional proposta para a realização 

dos serviços de varrição manual; 

b) Dimensionamento e especificação dos equipamentos da varrição; 

c) Plano de implantação dos serviços de varrição de vias 

pavimentadas, contemplando: 

-c.1) Identificação e detalhamento das atividades integrantes das fases 

de: 

c.1.1) Planejamento; 

c.1.2) Mobilização de recursos humanos; 

c.1.3) Mobilização de equipamentos; 
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d) Plano de divulgação, esclarecimento e orientação da comunidade; 

e) Plano de controle da qualidade dos serviços. 

d.9.2.2 - Mapas e relação de vias, indicando a freqüência referencial de 

varrição nas legendas abaixo discriminadas, observadas as especificações 

previstas no Projeto Básico/Especificações Técnicas - Anexo V: 

6/d = 6 vezes/dia 

4/d = 4 vezes/dia 

2/d = 2 vezes/dia 

1/d = 1 vez/dia 

3/s = 3 vezes/semana 

2/s = 2 vezes/semana 

Para outras freqüências eventualmente julgadas necessárias a licitante 

deverá indicar o número de varrições por dia (/d) ou por semana (/s). 

d.10 - Na elaboração da metodologia executiva de operação dos serviços, 

a licitante deverá observar todos os dados estabelecidos no corpo deste 

edital e de seus anexos. 

d.11 - A metodologia executiva de operação dos serviços só será 

considerada aceita se atender às exigências contidas neste edital e seus 

anexos. 

d.12 - A Licitante que apresentar a Metodologia Executiva de Operação 

dos Serviços, de forma incompleta, incompreensível, ilegível e/ou com 

omissões, bem como a que apresentar esta Metodologia que 

comprovadamente não tenha viabilidade técnica ou que não atenda aos 

requisitos, normas e especificações deste Edital e seus anexos será 

considerada inabilitada. 

 

11. OUTROS DOCUMENTOS 

11.1. Declaração expressa do licitante de não ter recebido desta 

Prefeitura Municipal ou de qualquer outra entidade da Administração em 

âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 
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participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a 

Administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar com a Administração Federal, 

Estadual e Municipal, regido pela Lei n.8.666/93 e alterações. 

11.2. De inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do art. 32, § 2º da Lei n. 8.666/93; 

11.3. Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável 

de que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação. 

11.4. Não possuir em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

CF/88 combinado com o art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei n. 

9.854 de 27/10/99; 

11.5. Nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou 

de qualquer outra; 

11.6 As empresas estrangeiras deverão fornecer a documentação 

equivalente, expedida no País onde o Licitante esteja legalmente 

estabelecido, que seja satisfatória para a Comissão Permanente de 

Licitação e que comprovem a sua habilitação, a fim de demonstrar a 

elegibilidade para a adjudicação do Contrato. 

 

12.0 - DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação deverão ser relacionados, ordenados 

e numerados, preferencialmente, na ordem estabelecida neste edital. 

12.2. Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

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

(65) 3688-8052 e-mail: licitavg05@hotmail.com 
. 

 
 

por Cartório competente ou pelos membros da Comissão de Licitação, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua apresentação 

através de cópia produzida via fac-símile. 

12.3. A autenticação, quando feita pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, será efetuada em horário de expediente até às 

18:00 horas, até o penúltimo dia útil imediatamente anterior ao do 

recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação, 

metodologia de operação dos serviços e proposta. 

12.4. Somente serão aceitas cópias legíveis. 

12.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de 

solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e 

julgar necessário. 

12.6. Todos os documentos expedidos pela empresa licitante serão 

subscritos por representante legal, com identificação clara de seu 

subscritor. 

12.7. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase 

da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar, originariamente na 

proposta. 

12.8. Não serão aceitos protocolos ou requerimentos em substituição a 

quaisquer documentos exigidos. 

12.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

a) em nome do licitante com número do CNPJ e endereço 

respectivo; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial; 
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c) se o licitante for a matriz e a executora dos serviços for a filial, 

os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da 

filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

13. - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE N 02 

13.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em original mediante 

preenchimento de todos os campos constantes do Modelo de Planilha de 

Orçamento – Proposta Anexo VII, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada e 

assinada pelo seu representante legal (devidamente identificado), 

contendo o valor total/mês e o valor total/global para os 12 (doze) meses 

de execução dos serviços objeto desta licitação, expressos em reais, em 

algarismo e por extenso.        13.1.1. Na hipótese de preenchimento de 

forma inadequada da Planilha de Orçamento – Proposta o licitante deverá 

efetuar a troca da referida Planilha junto à CPL/PMVG, até às 12:00 horas 

do último dia útil que anteceder o recebimento dos envelopes. 

13.2. Juntamente com a proposta e planilha de orçamento dos serviços, a 

licitante deverá apresentar memorial de cálculos com a composição de 

cada um dos preços unitários oferecidos, de forma clara, bem explícita e 

detalhados, sob pena de imediata desclassificação, não se admitindo 

preço simbólico, irrisório ou de valor zero, observando o que dispõe o 

Parágrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n. 8.666/93, consideradas as 

Especificações Técnicas. 

13.2.1. Para cada memorial de cálculo de cada preço unitário 

ofertado, a licitante deverá demonstrar no mesmo, passo a passo, de 

forma clara, bem detalhada, os quantitativos da mão-de-obra necessária 

aos serviços (número de varredores, coletores, ajudantes, motoristas, 

fiscais, mecânicos, pessoal administrativo, estagiários, etc.), 
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diferenciados por cada categoria funcional, os percentuais de encargos 

sociais que serão utilizados (devendo a licitante fornecer em lista à parte, 

discriminação da composição das parcelas dos encargos sociais), toda e 

qualquer vantagem que será atribuída ou paga aos empregados (com a 

indicação clara do tipo, quantidade e custo para cada empregado ou 

categoria dos mesmos), todo o ferramental e equipamentos de segurança 

do trabalho que serão utilizados, sendo indicados os tipos, quantitativos, 

custos unitários de cada insumo (fardamento, sapato, colete de 

sinalização, etc.), tipo e quantitativos dos veículos que serão utilizados, 

previsão de custos com a aquisição dos mesmos, fornecimento dos 

quantitativos previstos com os gastos com óleos combustíveis e 

lubrificantes, bem como os seus custos, aquisição e recapagem de pneus 

com indicação dos quantitativos e custos unitários, tipos e custos de 

manutenção dos veículos, que poderão ser preventivas e/ou corretivas, 

indicação dos anos imaginários de depreciação dos veículos, com 

indicação dos seus custos, sendo aplicado os mesmos procedimentos 

para os equipamentos que serão colocados sobre os veículos (caixa 

compactadora de lixo), dispositivos para basculamento de contentores, 

indicação clara das quantidades de veículos, bem como seus custos; 

indicação clara dos percentuais de despesas com encargos financeiros, 

taxas e emolumentos previstos em lei, taxas de administração do 

contrato, BDI, lucros, etc. A não apresentação de forma clara, explícita e, 

principalmente, não detalhada, ou que não permita que a Comissão de 

Licitação analise claramente os memoriais, implicará a desclassificação da 

licitante. 

13.2.1.1. Os salários considerados nos cálculos não poderão ser 

inferiores a aqueles estabelecidos em lei, e os encargos sociais e 

tributários deverão estar de acordo com alíquotas definidas na legislação 

vigente, sendo o ISS considerado de acordo com a alíquota vigente no 

município de Várzea Grande - PE. 
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13.3. Nos preços, unitário e global, ofertados estarão incluídos despesas 

com administração de pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e 

previdenciárias, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, 

uniformes, veículos, vales transporte e alimentação, e todos os tributos e 

demais encargos decorrentes da prestação dos serviços. 

13.4. Em caso de alteração na legislação trabalhista, previdenciária ou 

tributária, a licitante se obriga a reduzir no valor de seus preços 

unitários, o mesmo percentual de redução aprovada em lei específica, 

correspondente a parcela na composição dos custos apresentados 

consoante subitem 13.2.1 deste Edital. 

13.5. Todas as folhas da(s) proposta(s) e planilha(s) de preços deverão 

ser assinadas por pelo menos um titular e responsável técnico da 

licitante, constando: o nome, título e registro no CREA, quando for o 

caso. 

13.6. O prazo de validade da(s) proposta(s) não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data marcada para recebimento da 

documentação e propostas.  

13.7 Caso não haja a expressa determinação da validade da proposta, 

tacitamente a licitante estará aceitando o prazo máximo exigido por lei, 

que é de sessenta dias. 

13.8. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 

dentro do período de validade das propostas, e caso persista o interesse 

da Administração, esta poderá solicitar prorrogação da validade referida 

no subitem anterior, por igual prazo, no máximo. 

13.9. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de 

Licitação: 

13.9.1. no caso de discordância entre preços unitários e globais, 

prevalecerão os primeiros; no caso de discordância entre os valores 

numéricos e o por extenso, prevalecerão os últimos, devendo a Comissão 

de Licitação proceder às correções necessárias. 
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13.10. Para efeito de julgamento, não se considerará qualquer oferta de 

vantagem não prevista neste edital nem preço ou vantagem baseada nas 

ofertas das demais licitantes. 

13.11. A proposta deverá vir acompanhada das seguintes declarações: 

13.11.1. Declaração expressa de que se compromete, caso seja 

declarada vencedora desta licitação, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de implantação dos serviços, apresentar o 

Plano Executivo definitivo de cada serviço, contendo as exigências 

previstas nas Especificações Técnicas - Anexo V deste edital; 

13.11.2. Declaração formal de que se compromete, na hipótese de ser 

declarada vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 

assinatura do instrumento contratual, apresentar junto a Secretaria de 

Infraestrutura o "layout" das instalações físicas, contendo: área total, 

detalhando compartimento/atividade, com metragem individualizada e 

respectiva localização. 

14.0 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

14.1. O conteúdo do Envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

serão abertos e apreciados pela Comissão Permanente de Licitação, na 

mesma sessão ou, a seu critério, em outra por ela estipulada; 

14.2. Ocorrendo à inabilitação de todos os licitantes poderá a Comissão 

Permanente de Licitação, a seu critério, fixar o prazo de 08(oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação, escoimada das causas 

que àquela deram origem, conforme Art. 48, § 3° da Lei 8.666/93; 

14.3. Verificada, publicamente, a desistência expressa de todos os 

participantes da interposição de recursos, a Comissão Permanente de 

Licitação estará liberada da obrigação de publicar o resultado do 

julgamento dos documentos de habilitação e poderá, na mesma sessão, 

promover a abertura dos Envelopes 02 - PROPOSTA DE PREÇOS; 

15.0 - DOS RECURSOS À FASE DA HABILITAÇÃO 
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15.1. Em caso de recurso, e após a decisão sobre o mesmo, ou 

transcorrido "in albis" o prazo para sua interposição, o Presidente da 

Comissão comunicará, ao(s) licitante(s) habilitado(s), a data designada 

para abertura dos Envelopes 02 -PROPOSTA DE PREÇOS, através da 

publicação no Diário Oficial de Mato Grosso; 

15.2. Os licitantes, após a fase de habilitação, não poderão desistir da 

proposta apresentada, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação; 

15.3. Respeitada a fase constante do subitem 14.2, os licitantes 

inabilitados terão 30 (trinta) dias corridos para a retirada dos Envelopes 

01, respectivamente, - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO por eles 

apresentados. Findo esse prazo os referidos envelopes serão destruídos. 

14.4. Os prazos recursais obedecerão ao disposto no artigo 109 da Lei 

8.666/93. 

16.0 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS 

E GLOBAL E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16.1. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes, 

será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários de 

mercado coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescido dos 

respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas (BDI); 

16.2. São considerados como limites máximos para os preços ofertados 

os seus correspondentes preços unitários e globais por lote de fevereiro 

de 2011 constantes da Planilha de Orçamento de Referência da PMVG, 

que integra o edital; 

16.3. Serão desclassificadas as propostas comerciais que representarem 

preços unitários e preço global por lote, maiores que os seus 

correspondentes estabelecidos na Planilha de Orçamento de Referência 

com Preços Máximos Admitidos (Anexo VI) que compõe o edital; 

16.4. A análise e julgamento das propostas observará o cumprimento, 

pelos licitantes, das exigências previstas neste Edital, e será procedido de 
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acordo com o tipo de licitação menor preço, o qual será aferido em 

obediência ao seguinte critério: 

16.5. De acordo com a planilha de preços composta pela SINFRA, o preço 

Global máximo admitido para esta licitação para o período de doze meses 

é de R$16.072.177,92 (dezesseis milhões setenta e dois mil cento e 

setenta e sete reais e noventa e dois centavos) referentes a fevereiro de 

2011, sendo desclassificada a proposta que ultrapassar estes limites. 

16.6. Serão consideradas manifestamente inexeqüíveis as propostas 

cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor orçado pela PMVG, ou 

b) valor orçado pela PMVG. 

16.7. Após a aplicação dos critérios constantes dos subitens anteriores, 

será(ao) declarada(s) vencedora(s) da licitação a(s) proposta(s) de 

menor preço global. 

16.8. Havendo absoluta igualdade de preços entre dois ou mais licitantes 

das propostas classificadas, a Comissão procederá ao desempate, através 

de sorteio, em data previamente divulgada ou mesma sessão, na 

presença da Comissão Permanente de Licitação e dos licitantes 

interessados, conforme previsto no parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

16.9. Dos licitantes classificados, na forma do subitem 16.7, cujo valor 

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor 

a que se referem às alíneas "a" e "b" do subitem 16.6, será exigida, para 

a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 

modalidades previstas no § 1° do art. 56, da Lei n. 8.666/93, igual à 

diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da 

correspondente proposta, independentemente da garantia exigida no 

item 18.1 deste Edital. 
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17.0 - DOS RECURSOS 

17.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n. 

8.666/93 e do presente edital caberão recursos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da respectiva ciência, nos termos do inciso I do artigo 

109 daquele diploma legal. 

17.2. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", e "c" do 

artigo 109, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, será 

feita mediante ofício circular aos participantes, salvo, para os casos 

previstos nas alíneas "a"e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no 

ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

17.3. O recurso terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, motivadamente e presente razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

17.4. Interposto o recurso, o mesmo será comunicado aos demais 

licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

17.5. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05(cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à Autoridade Superior, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

18.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

18.1. Encerrados os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o 

resultado encontrado pela Comissão Permanente de Licitação será 

submetido à deliberação Prefeito Municipal de Várzea Grande, para 

homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado 

vencedor. 

19.0 - DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
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19.1. A Garantia da Fiel Execução dos serviços corresponderá a 

5,0%(cinco por cento) do valor global da proposta do adjudicatário, 

recolhido no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser 

efetivado pelo adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades: 

19.1.1. caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

19.1.2. fiança bancária; 

19.1.3. seguro-garantia. 

19.1.4. Para a garantia do Contrato, caso a Contratada opte por 

apresentar Títulos da Dívida Pública, atestados pelo Banco Central - 

BACEN, o mesmo deverá ter valor de mercado compatível com o valor a 

ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as 

espécies recomendadas pelo Governo Federal. 

19.2. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em 

pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a 

CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 

(três) dias úteis contados da data em que for notificada pela PMVG. 

19.3. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da 

assinatura do instrumento contratual, somente será devolvida à 

contratada, após a emissão do Termo de Execução e Recebimento 

Definitivo dos Serviços. 

20.0 - DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

20.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo 

com as cláusulas contratuais, bem como as normas constantes nas 

Especificações Técnicas - Anexo V deste Edital, respondendo cada uma 

pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

20.2. A fiscalização será exercida no interesse da PMVG e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, 

por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
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20.3. A PMVG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 

serviços prestados, se em desacordo com o Contrato. 

20.4. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas 

constantes do Plano de Trabalho aprovado pela PMVG, bem como 

disposições técnicas constantes deste edital e demais anexos. 

20.5. A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos 

serviços executados de modo idêntico àquelas constantes do Boletim de 

Medição. 

20.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

20.7. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços 

em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

Contrato. 

20.8. Quando não atendida nas solicitações de correções de serviços, a 

PMVG reservasse o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades previstas neste edital: 

a) Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade 

com o contrato; 

b) Contratar outra empresa para executar o serviço não atendido mal 

executado, às custas da contratada, procedendo ao desconto dos valores 

cobrados na fatura subsequente. 

21.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

21.1. Este edital e seus respectivos anexos farão parte integrante do 

instrumento contratual a ser assinado entre a PMVG e o licitante 

vencedor, no qual ficará estabelecido que o Foro da Cidade de Várzea 

Grande-PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer 

dúvidas oriundas dos termos da presente licitação e respectivo 

instrumento contratual; 
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21.2. Quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de até 

7(sete) dias, fica facultado a PMVG convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 

propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a licitação, observadas 

as disposições contidas no artigo 81, da Lei Federal n° 8.883/94; 

21.3. A contratada deverá apresentar os documentos exigidos pela 

PMVG, para lavratura do respectivo instrumento contratual. 

21.4. Obriga-se o contratado a manter, durante a vigência do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

 

22. - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

22.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato: 

22.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de 

cláusulas contratuais, especificações, planos de trabalho, projetos ou 

prazos contratuais; 

22.3. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

22.4. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia 

comunicação a PMVG; 

22.5. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

22.6. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

22.7. A dissolução da sociedade. 

22.8. Por razões de interesse público de alta relevância e amplo 

conhecimento, a PMVG poderá promover a rescisão unilateral do 

contrato, mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerá 

com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias; 

22.9. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final 

do contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado 

no subitem anterior; 
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22.10. A PMVG, no caso de rescisão unilateral, com base nos incisos XII a 

XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93, pagará a contratada de acordo com o 

que estabelece o § 2° do art. 79 da referida Lei; 

22.11. Em havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do 

valor será deduzido da importância a ser paga à Contratada; 

22.12. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, 

responderá a Garantia da Fiel Execução do Contrato, pelas obrigações da 

Contratada, somente sendo liberada mediante comprovação de terem 

sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, 

mediante apresentação das guias pagas referentes ao período do 

contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda, 

declaração Formal que a partir da data da rescisão, todas as obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes serão de 

sua inteira responsabilidade. 

22.13. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

22.14. Nos casos de rescisão contratual motivada pelo contratado e em 

que exista o risco de interrupção dos serviços de coleta poderá a PMVG, 

após autorização expressa do Secretário de Desenvolvimento Urbano e 

Infra Estrutura: 

a) assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as 

instalações, equipamentos, material e pessoal empregado na execução 

do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, Inciso 

V da Lei 8.666/93; 

b) executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e 

indenizações devidas; 

c) Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração. 

 

23.0 - DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
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23.1. O pagamento dos serviços será efetuado até o 30° (trigésimo) dia 

do mês imediatamente seguinte ao da execução dos serviços, com base 

em medição que será realizada pela fiscalização da PMVG, através de sua 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura. 

23.2. A PMVG elaborará, mensalmente, a medição dos serviços 

executados baseada nas disposições das Especificações Técnicas - Anexo 

V do Edital, bem como nos seguintes parâmetros: 

23.2.1. Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros 

públicos: 

(Extensão do eixo da via varrida X preço unitário). 

23.2.2. Coleta e transporte de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar e 

comercial): 

(Tonelada mensal removida X preço unitário) 

23.2.3. Capinação manual raspagem da linha d'água de vias urbanas 

pavimentadas: 

(Extensão de eixo das vias X preço unitário). 

23.2.4. Pintura de meio fio: 

(Extensão de eixo das vias X preço unitário). 

23.2.5. Operação do destino final do lixo: 

(valor mensal X preço unitário). 

23.2.6. Coleta seletiva e operação de unidade de triagem: 

(quantidade de equipes X preço unitário) 

23.2.7. Locação de caçamba basculante: 

(quantidade de diárias X preço unitário) 

23.2.8. Locação de retro escavadeira: 

(quantidade de horas X preço unitário) 

23.2.9. Programa de educação ambiental 

(valor mês X preço unitário) 
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23.3. O pagamento das faturas estará condicionada à apresentação das 

guias de recolhimento das contribuições previdenciárias e do 

recolhimento do FGTS de todos os prestadores de serviço vinculados ao 

contrato. 

23.4. O ISS será recolhido mediante descontos diretos na fatura mensal. 

 

24.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

24.1 - Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e 

irreajustáveis, pelo prazo de 01 (hum) ano, contados a partir da data da 

assinatura do contrato. 

24.2. - Para a aplicação do reajuste dos preços o Io (índice inicial) será o 

mês da elaboração do orçamento referencial. 

24.3. - No reajuste dos preços aplicar-se-á a fórmula abaixo. 

P = Po x { 0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/Io) + 0,20 x (C/Co)} 

Onde: 

P =  Preço unitário reajustado; 

Po = Preço unitário contratual dos serviços (mês de apresentação da 

proposta); 

M =  Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com Dissídio 

Coletivo de trabalho no mês do reajuste; 

Mo =  Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com o Dissídio 

Coletivo de trabalho no mês da apresentação da proposta; 

I =   Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas, no mês do reajustamento; 

Io =  Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas, no mês da apresentação da proposta; 

C =  Preço do litro de óleo diesel no mês do reajustamento; 

Co =  Preço do litro de óleo diesel no mês da apresentação da proposta. 
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24.3.1 - Na hipótese de ocorrência de revisão do equilíbrio econômico - 

financeiro do contrato, a variação do índice anual a ser aplicada será 

relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto da revisão 

contratual. 

24.4. - Não sendo conhecido até a época da elaboração do documento de 

cobrança, o índice definitivo utilizado para o reajustamento, será aplicado 

de forma provisória, o último índice conhecido. As eventuais diferenças 

apuradas após a divulgação do índice definitivo serão acertadas por 

ocasião do pagamento da fatura do mês seguinte. 

 

25.0 - DA REVISÃO CONTRATUAL 

 

25.1 - O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da 

Contratada com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei n. 8.666/93, 

e observados os itens subseqüentes deste Edital. 

25.2. - As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, 

deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato; 

25.3 - Na hipótese de ocorrência de reajustes salariais das categorias 

profissionais envolvidas na execução dos serviços, objeto do contrato, 

decorrentes de data - base, dissídio, ou outro motivo que venha a 

reajustar tais salários, será restabelecido o equilíbrio econômico - 

financeiro do contrato apenas se houver comprovação de que os valores 

dos reajustes salariais das categorias profissionais forem imprevisíveis ou 

de proporções incalculáveis e, ainda assim, desde que possa inviabilizar 

ou retardar a execução contratual. 
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25.4 - Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista 

no item anterior, será objeto da revisão apenas as parcelas do contrato 

correspondentes ao impacto efetivo do reajuste salarial ocorrido. 

 

26.0 - DAS PENALIDADES 

26.1 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas o licitante estará 

sujeito às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa: 

I - Advertência, por escrito; 

II - Multa, conforme previsto neste Edital; 

III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

02(dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

V - Rescisão contratual, com multa de 20%(vinte por cento), calculada 

sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de perdas e danos cobráveis 

judicialmente. 

26.2 - O descumprimento do prazo na implantação dos serviços, bem 

como por infrigência das obrigações contratuais ensejará a aplicação de 

multa moratória, nas seguintes formas: 

26.2.1 - Multa diária no valor equivalente a 0,1% (um décimo porcento) 

do valor global do contrato por cada dia de atraso na implantação dos 

serviços; 

26.3 - O descumprimento dos serviços no prazo de vigência do contrato 

ensejará a aplicação de multa moratória, nas seguintes formas; 

26.3.1 - Multa no valor equivalente a 05(cinco) km de varrição de vias 

pavimentadas e logradouros, pela inexecução de varrição de via, pela não 

remoção dos resíduos de contentores e lixeiras de qualquer circuito; 
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26.3.2 - Multa no valor equivalente a 10 (dez) km de varrição de vias 

pavimentadas e logradouros por deslocar as equipes de varrição de seus 

setores de trabalho sem a devida autorização da contratada ou por atraso 

no início dos serviços; 

26.3.3 - Multa no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta de 

resíduos sólidos regulares por cada uma das seguintes infrações: uso de 

veículos inadequados para o circuito; transporte dos resíduos ao destino 

final sem os devidos cuidados de proteção; por uso de veículos sem as 

devidas identificações; por uso de veículos com falta de pás, gadanhos e 

vassouras; por falta de distribuição de impressos; por despejo de detritos 

nas vias públicas; por inutilização de vasilhames das unidades geradoras; 

por solicitação de propinas por parte de empregados da contratada ao 

usuário do serviço, ou por uso de bebidas alcoólicas em serviço, por parte 

dos empregados da contratada; por permitir que os garis que 

permaneçam nos setores de coleta enquanto o veículo coletor for efetivar 

a descarga executem serviços de confinamento de resíduos; por permitir 

que seus funcionários promovam algazarras ou faltem com respeito para 

com a população; por não possibilitar comunicação com seus 

supervisores durante o horário de serviço da coleta; por transitar com 

veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com garis sendo 

transportados nos estribos dos equipamentos. 

26.3.4 - Multa no valor equivalente a 30(trinta) toneladas de coleta de 

resíduos sólidos regulares pela execução de serviços não autorizados pela 

PMVG, ou por recolhimento de resíduos não previstos no contrato; por 

tentativa de fraude de pesagem ou por tentativa de descarga em local 

não autorizado; 

26.3.5 - Multa no valor equivalente a 03 (três) toneladas de coleta de 

resíduos sólidos regulares, por dia de atraso, pelo não atendimento à 

notificação para substituição em 48(quarenta e oito) horas de cada 

empregado dispensado por exigência da fiscalização; 
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26.3.6 - Multa no valor equivalente a 10(dez) toneladas de coleta de 

resíduos sólidos regulares, por dificultar ou impedir ao pessoal da 

fiscalização livre acesso a todas as suas dependências para verificação e 

exame das instalações, anotações, relatórios dos veículos, equipamentos, 

pessoal ou de material, ou por não fornecer num prazo de 48(quarenta e 

oito) horas, quando programado ou solicitado, todos os dados e 

elementos referentes aos serviços; 

26.4 - A autuação deverá acontecer dentro do prazo máximo de 12(doze) 

horas úteis, após a verificação da ocorrência; 

26.5 - A Contratada terá um prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas 

para efetuar sua defesa, no que lhe achar pertinente, após o recebimento 

da multa; 

26.6 - Após entrega da defesa autuação, caberá ao Secretário de 

Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura, em última instância 

administrativa, a decisão de manter ou não a penalidade imposta; 

26.7 - Será considerada como unidade de multa, o valor do preço unitário 

do serviço cobrado na data da infração multiplicados pelos valores 

correspondentes de multas indicados nos subitem acima. 

26.8 - A aplicação das multas será de competência da PMVG, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura; 

26.9 - As infrações cometidas, aos domingos e feriadas, serão aplicadas 

com os mesmos valores de dias úteis; 

26.10 - Independentemente da aplicação do disposto nos subitens 

anteriores, a Contratada estará sujeita, ainda, às demais penalidades 

previstas neste edital, bem como na legislação pertinente. 

 

27.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1 - Reserva-se a PMVG o direito de revogar a licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
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anulá-la no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos 

termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93; 

27.2 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 

Permanente de Licitação, que se baseará nas disposições contidas na Lei 

n.8.666/93; 

27.3 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração 

e/ou apresentação de documentos relativos ao presente Edital; 

27.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Os prazos 

referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na PMVG; 

27.5 - Na hipótese de não haver expediente no dia útil da abertura da 

presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido; 

27.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros e 

omissões puramente formais, desde que não comprometam o caráter 

competitivo do certame, tampouco firam o interesse público. 

27.7 - A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos 

causados a PMVG ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a 

PMVG de todas e quaisquer reclamações pertinentes; 

27.8 - Nos serviços em vias públicas, à contratada será responsável pela 

continuidade e segurança do tráfego nos trechos em construção e nas 

variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua 

conta, de conformidade com o Código Nacional de Trânsito, assumindo o 

ônus de qualquer prejuízo causado a PMVG ou a terceiros; 
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27.9 - Será responsabilidade da contratada regularizar toda a 

documentação necessária para o início dos serviços, perante os órgãos 

competentes (CREA/art's, Corpo de Bombeiros, DETRAN e outros); 

27.10 - Os interessados, que tiverem eventuais dúvidas de caráter 

técnico ou legal na interpretação dos termos deste instrumento, poderão 

solicitar os esclarecimentos ou informações necessárias, por escrito, até 

05(cinco) dias consecutivos anteriores à data designada para 

recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, a fim 

de permitir que haja tempo hábil para resposta. Os esclarecimentos serão 

prestados ao(s) interessado(s) também por escrito. Não serão atendidas 

solicitações verbais. 

27.11. Os interessados poderão adquirir o presente Edital, na Comissão 

Permanente de Licitação (Praça São José, Centro, Várzea Grande – MT), 

no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

27.12. Os licitantes interessados que desejarem quaisquer 

esclarecimentos sobre a presente licitação deverão fazê-lo por escrito ao 

Presidente da Comissão, até o quinto dia que anteceder a data para 

entrega dos envelopes, no horário das 08:00 às 12:00, junto a Comissão 

Permanente de Licitação. Telefones: 65 3688-8051 ou pelo Fax 65 3688-

8051, e os editais poderão ser obtidos no endereço constante do 

preâmbulo deste edital. 

27.13. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser protocolizados 

nos prazos e na forma estabelecidos na Lei n.8.666/93 atualizada, no 

horário das 08:00 às 18:00 horas. 

 

Várzea Grande, 02 de julho de 2012 

 

Samara Brant Ferreira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO Nº. .........../ 

                                                        

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL 

POR LOTE QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT E, DO 

OUTRO LADO A EMPRESA 

.........................................................., 

NA FORMA ABAIXO: 

 

 

1.  DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

1.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, com sede na 

_____________________________– CEP __________, nesta cidade de Cuiabá – 

Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ______, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a Empresa _______, com 

sede.................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _____, 

doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada 

por..........................................................., tendo como Responsável Técnico 

................................................................................... portador da carteira 

profissional no ........................... expedida pelo CREA - ...........,  Região. 

 

2. FUNDAMENTOS DO CONTRATO: 

2.1. Pelo presente instrumento contratual, as partes, tendo em vista o contido na 

Concorrência Pública n xx/2012 da proposta vencedora, considerando ainda as 

disposições estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, 

bem como as disposições supletivas do Código Civil Brasileiro, têm, entre si, como 

certo e ajustado, o presente Contrato cujas condições e disposições que enumeram, 

regerão as medidas a serem seguidas em comum visando a consecução de seu 

objeto, conforme as cláusulas adiante; 

2.2. Este Contrato decorre da autorização do Prefeito Municipal, conforme despacho no 

Processo Administrativo n.º___ , e se encontra vinculado aos termos e condições do 

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA n xx/2012 que passa a fazer parte integrante do 

presente Contrato juntamente com a proposta da CONTRATADA, vinculado a Lei n.º 8.666 

de 21/06/93 e alterações, regulando suas cláusulas pelos preceitos de direito público, 
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aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado e as estabelecidas neste instrumento. 

 

3. OBJETO, LOCALIZAÇÃO, CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E 

NORMAS TÉCNICAS: 

3.1.  O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA 
XXXXXX,CONFORME DESCRIÇÃO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3.2. FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS – Os referidos 

serviços deverão ser executados de acordo com as especificações apresentadas na 

proposta da CONTRATADA e demais anexos que fazem parte integrante deste 

instrumento independente de transcrição; 

3.2.1. As normas, manuais, instruções e especificações vigentes, específicas para os 

serviços dessa natureza deverão ser obedecidas. 

3.2.2. Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilidade e experiência para 

executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 

3.2.3. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos e 

quantidades que venham a ser necessárias para executar satisfatoriamente os serviços, 

conforme disposto no Edital. 

3.2.4. A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação durante toda 

execução dos serviços. 

3.2.5. Os serviços serão considerados concluídos quando cumpridas todas as exigências 

contidas no edital e aceitas pela Fiscalização da do Município. 

3.3. Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou 

diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais 

poderá ocorrer, inclusive quanto a habilitação e qualificação do contratado no certame 

licitatório, que será aferido, antes dos pagamentos de medições, salvo quando e segundo 

a forma e as condições previstas na Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas alterações 

posteriores, e  no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE 

CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  vigentes na P r e fe i t u ra  e no 

edital de licitação. 

3.4. DO REGIME DE EXECUÇÃO – A presente licitação obedecerá ao tipo de menor preço 

por lote, sob o regime de execução de empreitada por preço global dos lotes, conforme o 

inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993. 
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3.5. É vedada a subcontratação, subrogação, cessão, transferência de parte ou de sua 

totalidade do Contrato. 

 

04. DOS PREÇOS: 

4.1. O preço global contratado para execução dos serviços, R$ xxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx). 

4.2. Nos preços propostos pela CONTRATADA estão computados todos os custos e 

despesas, fretes, cargas e descargas, tributos, inclusive IPI ou ICMS se houver incidência, 

diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto do presente 

Contrato, inclusive aqueles que compõem o BDI. 

 

05. DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

5.1 Pagamento: 

5.1.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos serviços, em até 30 
(trinta) dias após emissão de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Secretário de 
INFRAESTRUTURA, contendo a modalidade e o numero da licitação, agência e conta 
corrente em nome da proponente do banco a ser depositado. 
 
5.1.2 Para a efetivação dos pagamentos deverão ser apresentadas provas de 
regularidade com o instituto de Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 
 

5.1.3 Por ocasião a contratante deverá comprovar que não possui débitos com esta 

municipalidade, mediante certidões de débitos fiscais do município de Várzea Grande. 

5.2 Recebimento dos Serviços: 

5.2.1 O Objeto deste contrato será recebido: 

5.2.2 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização 

mediante termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da CONTRATADA. 

5.2.3 Definitivamente, pela equipe ou Comissão de técnica constituída pela contratante 

para esse fim,  mediante “termo de entrega e recebimento do serviço”. Circunstanciado 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação terem os serviços sido  

examinados e julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser superior 

a 90 (noventa) dias, contados do Recebimento Provisório. 

  5.2.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela qualidade da execução dos serviços, podendo ocorrer solicitação para correção de 

defeitos de elaboração que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido 

no Código Civil Brasileiro, Lei n. 10.406/2002. 

 

06. DOTAÇÃO: 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Projeto Atividade 1.161 – Ampliar a coleta do lixo 

Fonte: 0999 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – 

Pessoa jurídica  

 

 

6.1. Mediante Termo Aditivo autorizado pela SINFRA VG, a Contratada fica obrigada 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

nas obras até o limite de 25% (Vinte e Cinco) por cento do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 

6.1.1. As alterações do valor do Contrato decorrentes de modificações de quantitativos, 

bem como, as prorrogações de prazos e reajustamento legal previsto serão formalizadas 

por lavratura de Termos Aditivos, ou Apostilamentos, os quais deverão ser autorizados 

pelo Ordenador de Despesas. 

6.1.2. Os serviços necessários e não constantes das Planilhas serão de comum acordo 

pactuados e com preços de mercado e balizados seus limites pela tabela do SINFRA. 

6.1.3. O valor contratual poderá ser reajustado face a sua vigência ser superior a 12 

(doze) meses, nos termos do artigo 28 da lei n° 9.069/95, do artigo 2° da lei n° 

10.192/2000 e do artigo 5° do Decreto n° 2.271/97.  

6.1.4. A aferição da depreciação do valor contratual, em caso de ser corrigido ou 

reajustado o seu valor, esta medida será com base na variação dos índices apurados pela 

Fundação Getúlio Vargas, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe 

substituir, que reflita a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, 

tomando-se por base a data de elaboração da planilha orçamentária da data da proposta. 

6.1.5. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto no 1.054 de 07/02/94 

alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da 

Lei 10.192 de 14/02/01, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil, 

fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, 

mediante a seguinte fórmula: 

                      R  = V (I – Io)  Onde: 

                                      Io 

R  =  Valor da parcela de Reajustamento procurado. 

V  = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser reajustado. 

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao 

contrato. 
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I  =  Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação. 

 

6.1.6. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e 

ônus semelhantes. 

6.1.7. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas 

serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e 

empenhos para sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

 

07. DO PRAZO: 

7.1.  Para assinatura do Contrato: 

7.1.1. O licitante vencedor deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

na Coordenadoria de Contratos e Convênios para prestar a Caução de Garantia de 

Execução, assinar o contrato e retirar o respectivo Instrumento dentro do prazo de 05 

(cinco) dias consecutivos contados da notificação feito pelo Setor de Contratos. Após 

assinatura do Contrato no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a CONTRATADA 

deverá entregar na Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Grande a ART-

Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável Técnico pela obra ou serviço de 

engenharia (Lei 5.194/66). 

7.2. Para Início: 

7.2.1. O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia da expedição 

da Ordem de Início dos Serviços. 

7.3. Ordem de Serviço: 

7.3.1. Deverá ser expedida pela SINFRA VG, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

consecutivos contados da publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial, mediante 

Certificação da apresentação da anotação da Responsabilidade Técnica (ART), junto a 

SINFRA VG. 

7.4. Para a Conclusão dos Serviços: 

14.4.1. O objeto contratado deverá estar executado e concluído dentro dos seguintes 

prazos: LOTE I – XXXXXXXXXXX, LOTE II – XXXXXXXXXXX, LOTE III XXXXXXXXXX 

consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

7.5. Prorrogação: 

14.5.1. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do 

prazo anterior, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 

21/06/93. 

7.6. Para Recebimento dos Serviços: 
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14.6.1. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no 

artigo 73 e 74 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

08. DAS GARANTIAS: 

8.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA 

prestou caução, no ato de assinatura deste contrato, correspondente a 1% (um por 

cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades opcionais no § 1º. Do Art. 56, da 

Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual integra o presente instrumento. 

8.1.2. A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os 

procedimentos previstos na Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, e no 

que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES 

DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes na Prefeitura. 

8.2. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para correções de 

defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de 05 ANOS contados a 

partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo da obra, conforme 

estabelece o artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

09. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE: 

9.1.  Constituem direitos e prerrogativas do MUNICÍPIO DE Várzea Grande, além dos 

previstos em outras leis, os constantes dos artigos 49, 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº. 8.666 

de 21.06.93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, vigentes no MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que a CONTRATADA aceita e 

a eles se submete. 

 

10.  DAS PENALIDADES: 

10.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Lei n.º 8.666 de 

21.06.93 e suas alterações posteriores, nas “NORMAS” vigentes no MUNICÍPIO DE Várzea 

Grande,  e as especificadas no Edital da Licitação que originou o presente Contrato. 

10.1.1. O MUNICÍPIO DE Várzea Grande poderá aplicar Multa à CONTRATADA em caso 

de atraso injustificado à execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso 

II da Lei n.º 8.666/93. 

10.1.2. O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará o licitante vencedor 

à multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor 

total do Serviço, até o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhida no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de notificação. 
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10.2. Além da multa aludida no subitem anterior, o MUNICÍPIO DE Várzea Grande 

deverá, garantida a prévia defesa ao licitante, na hipótese de inexecução total ou parcial 

das obrigações, aplicar as seguintes sanções: 

10.2.1. advertência; 

10.2.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos 

casos que ensejam sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de 

Administração; 

10.2.3. Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública, por 

prazo de até 02 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida 

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

10.2.5. Multa simplesmente moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor global da 

obra e/ou serviços na hipótese de rescisão de contrato por culpa da CONTRATADA, sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de compor as 

perdas e danos a que der causa. 

10.2.6. Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global por dia de atraso 

após o prazo estipulado para conclusão da obra ou serviço. 

10.2.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do serviço por dia 

de atraso no início da execução dos serviços. 

10.2.8. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do serviço, por 

infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com 

qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 11.1. A CONTRATANTE obriga-se: 

11.1.1. Obedecer rigorosamente os prazos de execução dos serviços em local 

determinado pela contratante, bem como as especificações do objeto deste Edital; 

11.1.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização do Município e 

atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações; 

11.1.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município ou de empresa contratada 

para esta finalidade, no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento 

das obrigações previstas neste Edital; 

11.1.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

fornecimento e execução dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou 

paralisação de qualquer natureza;  

11.1.5. Assinar o contrato com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da convocação;  
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11.1.6. Após a assinatura do contrato, retirar a Autorização de Serviço no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, contados do recebimento da convocação formal;  

11.1.7. A convocação será feita através de comunicação via fax, e-mail ou 

correspondência postal (AR).  

11.1.8. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa;  

11.1.9. Prestar todos os esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando 

solicitados pela CONTRATANTE; 

11.1.10. Assumir, com exclusividade, todos os impostos, taxas e encargos sociais, que 

forem devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se 

fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 

11.1.11. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e 

danos decorrentes de sua demora ou omissão, na condução do objeto deste instrumento 

sob a sua responsabilidade ou por erro dolo, imprudência, negligência ou imperícia 

relativos à execução do objeto deste contrato; 

11.1.12. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 

elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o 

CONTRATANTE; 

11.1.13. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 

e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

11.1.14. A contratada deverá respeitar as normas de segurança e medicina do Trabalho, 

previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação pertinente; 

11.1.15. Responsabilizar-se pela adoção das necessárias a proteção ambiental e as 

precauções para    evitar ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando 

o disposto o na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n. nº 

9.605, publicada no D. O U de 13/02/98; 

11.1.16. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do poder Público e 

terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de 

seus empregados, prepostos ou contratados; 

11.1.17. Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
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11.1.14. Havendo recusa da empresa vencedora do certame em assinar o contrato, será 

convocada outra Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato, e assim sucessivamente, nos termos legais, sem prejuízo da aplicação das 

sanções legais previstas em lei e neste instrumento. 

11.1.18. A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica CO-responsabilidade da CONTRATANTE 

ou de seus agentes e prepostos. 

11.1.19. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão 

ser prontamente atendidas pela Licitante Contratada.  

11.1.20. A vigência do Contrato terá início a partir da data de recebimento da Ordem de 

Serviço seus efeitos somente cessarão após o cumprimento das obrigações por ambas às 

partes, indo, inclusive, até o final das garantias; 

11.1.21. Manter durante toda e execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

11.1.22. Atender os serviços solicitados, com pessoal devidamente qualificado, bem 

como observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições técnicas 

estabelecidas entre as partes; 

11.1.23. Será responsável por todas as despesas necessárias para a perfeita execução 

dos serviços tais como: salários, benefícios sociais, impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciário, fiscal, comerciais e convencionais, transportes, insumos, 

equipamentos e materiais consumidos diretamente na execução e todos os demais custos 

necessários ao perfeito cumprimento dos serviços; 

11.1.24.  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. 

11.1.25. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução da obras, tais como:  

11.1.25.1.  salários; 

11.1.25.2. seguros de acidente; 

11.1.25.3. taxas, impostos e contribuições; 

11.1.25.4. indenizações; 

11.1.25.5. vales-refeição; 

11.1.25.6. vales-transporte; e 

11.1.25.7. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

     11.1.26. A CONTRATADA antes do início dos serviços receberá do Contratante o 

projeto executivo.  
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

12.1. A CONTRATANTE COMPROMETE-SE Á: 

12.1.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do 

contrato; 

12.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela licitante vencedora com relação ao objeto desta licitação; 

12.1.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

CONTRATADA; 

12.1.4 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução dos Serviços; 

12.1.5 Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 

12.1.6 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, todas as providências 

necessárias ao bom andamento da execução dos serviços e anexar aos autos do processo 

correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências;  

12.1.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, providências 

necessárias aos ajustes para melhor execução dos serviços, assim como, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

12.1.8 Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela 

CONTRATADA, podendo intervir durante a sua execução e caso a CONTRATADA não 

atender às solicitações da CONTRATANTE nas providências dos ajustes dentro dos prazos 

estabelecidos, poderão os serviços ser suspensos e culminar com a rescisão contratual; 

12.1.9 Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo 

com as orientações passadas pelo Município ou com as especificações constantes do 

Edital; 

12.1.10 Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as 

especificações constantes deste Edital 

13. DA RESCISÃO DO CONTRATO  

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei 

no 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, nas “NORMAS” vigentes no 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e;  

13.2.  A critério da PMVG caberá rescisão contratual independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada: 

13.2.1. Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais; 

13.2.2.  Paralisar os serviços ou obra, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 
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13.2.3. Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado; 

13.2.4. Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

13.3.  No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da firma Contratada, à mesma 

caberá receber o valor dos serviços no limite do que fora executado e sofrerá a perda da 

caução. 

13.4.  No caso de rescisão bilateral, à firma Contratada caberá o valor dos serviços 

executados e a devolução dos valores caucionados. 

13.5.  Em qualquer das hipóteses suscitadas a PMVG não reembolsará ou pagará a firma 

Contratada qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da 

Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 

 
14. DA FISCALIZAÇÃO:  

 

14.1. A Secretária de Infraestrutura indicará o 

funcionário______________________________________ matricula n°______________ 

para fiscalizar a execução dos trabalhos. As atribuições, deveres e obrigações dessa 

fiscalização, são especificados nas “NORMAS” vigentes no MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter. 

 

15. DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO: 

15.1. O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da publicação de seu 

extrato.  

 

16. DO SEGURO: 

16.1. Responsabilidade Civil, inclusive em relação a terceiros; 

16.1.1. A Contratada deverá realizar com Companhia idônea, e apresentar ao Município, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato seguros contra 

riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução de obra.  

16.1.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada 

responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar a coisa pública, 

propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra. 

16.2. A Contratada deverá, ainda, na forma da Lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 

estipulado no item anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a 

sua contas as despesas não cobertas pela respectiva apólice. 

 

17. DO FORO:  
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17.1. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, o Foro da Comarca de VÁRZEA GRANDE – Mato Grosso – para 

dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. 

17.2. E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus Representante Legal e 

Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na 

presença das testemunhas identificadas.  

 

 

VÁRZEA GRANDE-MT, ........ de ....................... de 2012. 

 

CONTRATANTE: Município de VÁRZEA GRANDE-MT 

 

Prefeito Municipal 

 

Secretário de Infra Estrutura 

 

Secretário de Educação 

 

Procurador Geral do Município 

 

CONTRATADA: Representante Legal 

 

TESTEMUNHA 1: 

RG                                                         CPF 

 

TESTEMUNHA 2: 

RG                                                              CPF 

 


