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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N. 13/2012 

Processo Administrativo n.135465/2012 

 

01. PREÂMBULO 

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

CNPJ n.03507548/0001-10, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada 

pela Portaria n.772/2012, comunica aos interessados que realizará na data, horário e local 

abaixo indicados, nos termos das Leis n.s.8.666/93, 8078/90, LC n.123/06, Lei Municipal 

3.515/2010 e demais legislações complementares (Decreto n.3931/01 e Decreto Municipal 

n.09/2010), TOMADA DE PREÇOS N. 13/2012, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”,  sob o 

regime de execução indireta de empreitada por preço GLOBAL, conforme as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA 

Data: 14 de novembro de 2012 

Horário: 14h 

Observação: Neste dia e horário será iniciado o credenciamento. 

A abertura dos envelopes de habilitação opera a preclusão do direito de credenciamento e 

participação na licitação. 

 

Endereço:  

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO - SALA DE LICITAÇÕES 

Avenida Castelo Branco n.2.500, Bairro Água Limpa, CEP n.78.125.725, Várzea Grande-MT. 

e-mail: licitavg05@hotmail.com 

página institucional: www.varzeagrande.mt.gov.br – link: “Secretaria de Administração - 

Licitações” 

Telefone n.: (65) 3688 – 8051 

Telefone-fax: (65) 3688-8052 

Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h30min. e das 

13h30min. às 18h. (Várzea Grande-MT) 
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O Termo de Referência N. 068/2012 datado de 13/08/2012 Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e/ou 

aquisição, no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e site oficial: 

www.varzeagrande.mt.gov.br Em havendo o interesse na aquisição do Edital, será cobrado 

taxa dos serviços, a qual deverá ser recolhida por meio de documento de arrecadação 

municipal – DAM, na importância de R$50,00 (cinqüenta reais).  

 

Observação: As respostas às solicitações, dúvidas, esclarecimentos e questionamentos, 

relativas ao Edital e seus anexos, inclusive de natureza técnica, serão divulgadas pela CPL 

por meio de disponibilização na página institucional, cabendo às licitantes o 

acompanhamento permanente. 

 

02.   TIPO E REGIME DE LICITAÇÃO: 

 

2.1. A presente licitação obedecerá ao TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de execução 

indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme o inciso I do parágrafo 1º do 

artigo 45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

03.   DO OBJETO: 

3.1. O PRESENTE EDITAL TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA 

EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEOTÉCNICO A 

20 KM DO CENTRO  DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE NA ESTRADA DE ACESSO A 

LOCALIDADE SADIA III,  EM ÁREA A SER ESTUDADA E DEFINIDA PARA INSTALAÇÃO 

DE ATERRO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT. 

3.2. DOS ANEXOS: 

3.2.1. Constituem-se pelos seguintes anexos este edital:  

Anexos:  

Anexo I Termo de Referência  

Anexo II Planilha de localização das áreas 
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Anexo III Modelo de Declaração 

Anexo IV Modelo de Credenciamento Específico 

Anexo V Modelo de Cálculo dos Quocientes  

Anexo VI Modelo de Folha de Dados para Elaboração de Contrato 

Anexo VII Modelo de Declaração de Fato Superveniente 

Anexo VIII Modelo de Declaração do Beneficio da Lei Complementar n.123/2006 

Anexo IX Minuta do Contrato 

Anexo X Mapas de localização das áreas 

 

 

04.  DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 

 

4.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte Dotação 

Orçamentária.  

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Projeto Atividade: 2050 - Manutenção das Ativ. da Secretaria   

Dotação orçamentária: 26.01.16.122.2 - 2050 

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – O.S.T. PESSOA JURÍDICA  

Fonte: 999  

 

4.2 Os valores estimados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de 

Várzea Grande, para a execução dos serviços do objeto deste edital e de: R$144.800,00 

(cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais). 

 

5.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

 

5.1 Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e 

seus anexos apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no preâmbulo deste 

instrumento convocatório, bem como no aviso de licitação. 

5.2 A empresa interessada em participar poderá enviar sua proposta ou encaminhar a mesma 

por meio de seu representante legalmente documentado para tanto. 
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5.3 Quaisquer manifestação em relação à licitação no momento da abertura do certame, fica 

condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público ou 

particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia autenticada do contrato 

social. 

5.3.1 Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. Esta 

documentação que comprova a legitimidade do representante deverá ser apresentada 

fora do invólucro na sessão de abertura. 

5.3.2. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior 

não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar 

e responder pela mesma. 

5.3.3. Poderão estar presente, mais de um representante autorizado de cada licitante, 

porém apenas um único representante poderá se manifestar durante a realização do 

certame, restando aos demais a condição de mero espectador. 

5.3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

5.4. Poderão participar desta licitação as empresas que: 

5.4.1. Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações ou 

hajam sido suspensas de licitar no âmbito Municipal, Estadual ou Federal. 

5.4.2. Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si. 

5.4.3. Entre seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios não figure como 

funcionário, servidor ou ocupante de cargo comissionado na Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande. 

5.5. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não 

forem entregues dentro dos envelopes de “Habilitação” ou “Proposta de Preços” na data e 

horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, exceto nos casos previstos no Artigo 48 § 

único da Lei Federal 8.666/93, lei de Licitações.  

5.6. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da participação 

neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, juntamente 

com a Declaração de ser optante de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
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Este documento deverá ser inserido no envelope de habilitação sob pena de não ser 

concedido os benefícios da Lei complementar 123/2006. 

5.7. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e estiverem com 

a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a declaração, a entrega da 

documentação regular caso seja vencedora do certame. 

 

06. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

6.1. A Documentação de habilitação e proposta deverão, ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes distintos e separados, endereçado a Comissão Permanente de Licitação, indicando 

clara e visivelmente o nome da empresa licitante, n. do envelope, titulação do seu conteúdo, o 

número do Edital, dia e hora do certame e o nome do objeto em licitação, conforme modelo 

abaixo: 

  

O Envelope I deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

                                           

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO. 

ENVELOPE N. I- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS n. 14/2012 

DATA: 14/11/2012 às 14h 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

O Envelope II deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO. 

ENVELOPE N. II- PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS n. 14/2012 

DATA: 14/11/2012 às 14h 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

6.2. Todos os volumes deverão ter todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem 

seqüencial crescente, apresentando no início um índice e ao final um termo de encerramento, 
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devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da firma licitante, n. do Edital e o 

nome do objeto em licitação. 

6.3. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

6.4. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por um 

membro da CPL desde que presente os documentos originais, ou ainda publicado em órgão da 

Imprensa Oficial desde que esteja perfeitamente legível, sob pena de inabilitação do licitante. 

 

07. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

7.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, originais ou 

fotocópia devidamente autenticada por Cartório de Notas ou por membro da CPL mediante 

originais e inseridos no envelope que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n. 01, 

devendo constar toda à documentação a seguir listada.  

 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.2.1. Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa; 

7.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da Diretoria em exercício. 

7.3. REGULARIDADE FISCAL: 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

7.3.2. Boletim de Cadastro Mobiliário Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

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

7.3.3. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Divida ativa da União, podendo ser 

retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidoes.htm; 
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7.3.4. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) especifica 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; 

7.3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei 

12.440/2011 art.29 inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br 

7.3.6. Certidão Negativa de Débito da Procuradoria Geral do Estado do respectivo 

domicílio tributário; 

7.3.7. Certidão Negativa de Débito Municipal expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

7.3.8. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser 

retirada no site www.caixa.gov.br conforme dispõe a alínea “a” do artigo 27 da lei nº 

8.036 de 11/05/90; 

7.3.9. Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada 

no site www.inss.gov.br;  

7.3.10. Alvará do ano em exercício. 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos 

documentos, ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de 

emissão.  

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
8.1. A documentação relativa á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constituirá em: 
  

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original ou cópia autenticada em cartório, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que 

comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características 

com o objeto da licitação. 

b) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnicos (s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho Profissional competente, que exija tal 

inscrição, da região ou sede da empresa. 

c) A empresa licitante deverá comprovar em seu quadro técnico os seguintes profissionais: 

c.1) Engenheiro geólogo, ou tecnólogo ou técnico em topografia e geotecnia.  
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d) Comprovação de aptidão, mediante apresentação de atestado (s) dos serviços executados 

por profissional (is) de nível superior vinculado(s) à empresa, comprovados mediante atestados 

e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, descritos e especificados no Termo de Referência. 

 d.1) A vinculação do profissional será caracterizada através do vínculo empregatício, 

participação societária ou por meio de contrato de prestação de serviços, na data prevista para a 

entrega da proposta. 

d.2) O vínculo empregatício será comprovado mediante anexação de cópia da carteira 

profissional de trabalho – CTPS e da FRE – Ficha de Registro de Empregados, que demonstre 

a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do 

profissional. 

d.3) A participação societária será comprovada à luz dos documentos apresentados 

consoante o item7.2.3. 

d.4) O contrato de prestação de serviços a que se refere o item c.1, deverá ser 

apresentado de acordo com a legislação comum, com firma reconhecida do contratante e 

contratado.  

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

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

CREA, neles constando o contrato, nome do contratado,  do contratante  e  discriminação dos 

serviços. 

d.6) Entende-se por serviços compatíveis com aqueles objeto da licitação, 

como sendo: Execução de Levantamento Topográfico.  

d.7) Os atestados devem atender os seguintes quantitativos mínimos: 

Execução de serviços de Geologia ou Geotecnia.  

8.2 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos serviços 

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

documentos:  

8.2.1 declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 

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

do licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

8.2.3 contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente 

registrado no Conselho competente. 
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8.3 Os documentos acima referidos são presumidamente verdadeiros em sua forma e conteúdo. 

Caso a Comissão de Licitação constate indícios de fraude oferecerá denúncia junto ao Ministério Público 

Estadual, relatando o incidente licitatório. 

 8.4. No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as licitantes, quando 

se tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as referências inerentes às exigências deste 

edital, conforme item 8.1. 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

9.1 Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis na 

forma da lei, que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. O referido balanço deverá ser 

devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade. Para as 

Sociedades limitadas, deverá ser, mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e 

folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cópia do Termo de abertura e 

encerramento, com a numeração do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresas 

criadas neste exercício, que deverá apresentar balanço de abertura para suprir a exigência 

deste item. Para as Sociedades Anônimas deverão ser apresentadas as publicações no Diário 

Oficial e Jornal de Grande circulação; 

A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente, será efetuada com base no 

balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser formulada e apresentada pela empresa 

proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho 

de Contabilidade, aferida mediante índices e fórmulas abaixo especificada e mediante o 

preenchimento do Anexo IV onde deverá comprovar: 

 

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1,00 

ILC  = (AC) / (PC) ≥ 1,00 

 

Onde:  

ILG = índice de liquidez geral 

ILC = índice de liquidez corrente 

AC = ativo circulante 
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RLP = realizável em longo prazo 

PC = passivo circulante 

ELP = exigível em longo prazo 

 

9.2. Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, 

caso contrário o licitante será considerado inabilitado; 

9.3. Certidão Negativa de Falência ou Concordata Recuperação Judicial e Extrajudicial da 

empresa, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da realização da licitação; 

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

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

 

10.  OUTROS DOCUMENTOS: 

10.1. 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 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 nº 8.666/93 

e alterações. 

10.2. 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. 

10.3. As empresas participantes da Licitação deverão observar os seguintes procedimentos: 

10.3.1. Será considerado INABILITADO o licitante que deixar de apresentar, ou 

apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, omissão, qualquer 

exigência contida neste Edital. 

10.3.2. 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. 

10.3.2.1 Não possui 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 
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(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 nº. 9.854 de 27/10/99; 

10.3.2.2 De inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do art. 32, § 2º da Lei nº. 8.666/93; 

10.3.2.3 Nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos 

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

qualquer outra; 

 

11.  DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

11.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada rubricada e a última folha assinada e 

datada pelo representante legal da licitante, devidamente autorizado, em envelope fechado, 

identificado com o n. 02, produzida em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou 

entrelinhas, impressa por processo eletrônico ou datilografada, contendo os elementos a 

seguir relacionados: 

11.1.1. Carta Proposta assinada pelo seu representante legal, devidamente autorizada, 

satisfazendo as condições do Edital, em papel timbrado, trazendo razão social, CNPJ, 

endereço da proponente e especificando: 

11.1.1.2. N. da licitação, dia e hora de sua realização e identificação do objeto; 

11.1.1.3. Valor em reais, em algarismo e por extenso; 

11.1.1.4. Prazo de execução do objeto a licitar Menor Preço Global; 

11.1.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias; 

11.1.1.5.1. O valor global não poderá ser superior ao valor global estimado 

pela Administração. 

11.2. Todos os impostos, taxas e encargos inclusive trabalhistas e previdenciário 

incidente sobre os serviços propostos pela licitante, deverão estar incluídos no preço 

total da proposta. 

11.3. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital será 

verificadas quanto a erros aritméticos para os preços, os quais serão corrigidos pela 

Comissão de Licitação da seguinte forma: 

11.3.1. Em caso de divergência dos preços unitários da planilha de orçamento 

e da composição de preços, prevalecerão os preços constantes nesta última; 
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11.3.2. Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso; 

11.3.3. Erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta, o 

produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e 

corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

11.3.4. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e 

corrigindo-se o produto; 

11.3.5. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, 

trocando-se a soma; 

11.3.6. O valor total dos serviços apresentados na Proposta será ajustado pela 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande em 

conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor 

resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções 

procedidas, sua proposta será rejeitada; 

11.3.7. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela 

comissão de Licitação, necessárias para corrigir erros aritméticos cometidos 

pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou 

rasuras; 

11.3.8. Se a proposta da firma vencedora sofrer correções pela Comissão de 

Licitação, e a critério da comissão no interesse da Prefeitura, a mesma deverá 

apresentar nova planilha corrigida, mantendo os valores apurados pela 

Comissão.. A vencedora terá um prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

divulgação do resultado e decurso de prazo recursal, para reapresentação da 

Proposta á Comissão de Licitação. Esta proposta original com as correções em 

vermelho ficará no processo juntamente com a nova proposta corrigida. 

 

12.  DOS PROCEDIMENTOS: 

12.1 Os envelopes contendo a documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e local 

indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum invólucro será recebido pela 

Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata. 
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12.2 A abertura dos envelopes, contendo a documentação para habilitação e as propostas de 

preços serão verificadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará 

Ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

12.3 Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou 

anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a ser 

declarado. 

12.4 O Presidente submeterá todos os envelopes à rubrica dos presentes, a seguir fará a 

abertura do envelope de no 01 que será rubricado e apreciado pelos licitantes e pela 

Comissão. 

12.5 O exame da Documentação sempre que possível, será realizado na sessão de abertura, 

pela Comissão de Licitação. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, a 

comunicação do resultado do julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso 

contrário, será publicado abrindo prazo recursal. 

12.6 A Comissão poderá também, segundo as circunstâncias, fazer a conferência e apreciação 

dos documentos de habilitação em sessão interna em data posterior à da sessão do 

recebimento e que, em estando presente todos os participantes, já ficará consignado em Ata, 

a data da sessão para divulgação do resultado do julgamento da habilitação, onde serão 

franqueados os documentos para análise dos participantes interessados. Sempre que não 

estiver presente todo o participante, será abertos prazo recursal e o resultado publicado na 

forma da lei.  

12.7 Ao concorrente INABILITADO será devolvido o envelope de n.02, devidamente lacrado, 

contendo sua proposta de preço (após desistência expressa do direito de interpor recurso, ou 

transcorrido o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta devolução poderá ser 

efetuada diretamente ao licitante presente, ou através de remessa à empresa, devendo o 

contra-recibo fazer parte integrante do processo licitatório.  

12.8 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão, em horário e data previamente informados aos 

licitantes por meio de publicação na Imprensa Oficial ou comunicação direta aos licitantes. A 

cópia da publicação ou o contra-recibo fará parte do processo licitatório. A conferência das 

propostas obedecerá ao disposto no item 10. 

12.9. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta. 

12.9.1 Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem 

desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

12.9.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

12.9.3 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a 

Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 

de outros documentos ou outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na 

sua inabilitação ou desclassificação.   

 

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 

13.1. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 

13.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso 

I, parágrafo 1º, do artigo 45, e do artigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas: 

13.2.1. As propostas que não atendam às exigências desta Tomada de Preço; 

13.2.2. A proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do Objeto. 

13.2.3. A proposta que apresentar preços unitários superiores aos oferecidos pela Secretaria 

de Infraestrutura/VG. 

13.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 

convocadas. 

13.4. A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no seu Quadro 

de Avisos localizado na Sala de Licitações, independente da divulgação legal já praticada. 

13.5. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande através da pessoa do Senhor Prefeito 

Municipal adjudicará o objeto licitado e homologará o certame ao participante cuja Proposta 
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atende em sua essência aos requisitos do presente Edital e seu (s) anexo (s) e também for a 

de menor preço, após correções eventuais, desde que demonstrada sua viabilidade de 

execução e conforme o caso, após análise da composição dos preços unitários da empresa 

vencedora pela Comissão de Licitação. 

13.6. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da 

Lei n. 8.666/93. 

               

14.   DOS PRAZOS: 

14.1. Para assinatura do Contrato: 

14.1.1. O licitante vencedor deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, na Superintendência de Contratos e Convênios para prestar assinatura o 

contrato e retirar o respectivo Instrumento dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

consecutivos contados da notificação feito pelo Setor de Contratos.  

14.2. Para Início: 

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

expedição da Ordem de Início dos Serviços. 

14.3. Ordem de Serviço: 

14.3.1. Deverá ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura no do prazo de 05 (cinco) 

dias consecutivos contados da publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial.  

14.4. Para a Conclusão dos Serviços: 

14.4.1. O objeto contratado deverá estar executado e concluído dentro do prazo de até 

90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

14.5.  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 n.8.666, de 

21/06/93. 

14.6. Para Recebimento dos Serviços: 

14.6.1. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no 

artigo 73 e 74 da Lei n. 8.666, de 21/06/93. 
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15.  DO CONTRATO: 

 

15.1. Do Contrato regulado pelas disposições deste Edital, decorrem as obrigações, direitos e 

responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta licitação. 

15.2.  A adjudicação será efetuada mediante Contrato assinado com a PMVG, observando as 

condições estabelecidas neste Edital e as que constam da minuta do Contrato. 

15.3. O Contrato poderá ser alterado, com a devida justificativa, através de Termo Aditivo 

aprovado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, nos termos do artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

15.3.1. O Limite para estas alterações, acréscimos ou supressões, é de 25% (Vinte e 

Cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 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. 

15.3.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma delas conseqüências 

de sua inexecução total ou parcial. 

15.4.  A Secretaria de Municipal de Infraestrutura se reserva o direito de paralisar ou 

suspender em qualquer tempo a execução dos serviços mediante pagamento único e exclusivo 

dos serviços já realizados. 

 

16. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 

16.1 Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 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. 
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Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao 

contrato. 

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

adimplemento da obrigação. 

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

semelhantes. 

 

17. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

17.1. O Objeto desta contratação será recebido: 

17.2. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante 

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

17.3. 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. 

17.4.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. 

 

18.  DO PAGAMENTO: 

18.1 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, e responsável técnico indicado pela mesma, contendo a modalidade e o 

numero da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser 

depositado. 

18.2 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, Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União/PGFN e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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18.3 Nos preços dos serviços estão incluídos todos os impostos, taxas, encargos e recursos 

materiais e humanos decorrentes do serviço a ser contratado. 

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

municipalidade, mediante certidões de Débitos Gerais e Divida Ativa. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

19.1. O objeto licitado deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência, 

especificações e normas técnicas pertinentes. 

19.2. A Contratada deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que 

venham a ser necessário para executar satisfatoriamente os serviços. A Fiscalização poderá 

ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

19.3.  Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar 

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.    

19.4. As normas, manuais, instruções e especificações previstas neste Edital e seus anexos e 

ainda as oriundas da ABNT deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por ela 

estabelecida, com a respectiva justificativa, será primeiramente submetida à consideração da 

PMVG, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser adotada.  

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

previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação pertinente; 

19.6. 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.9.605, publicada no D. O U 

de 13/02/98; 

19.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação 

durante toda execução dos serviços. 

19.6 Os serviços serão considerados concluídos após cumpridas todas as exigências do Termo 

de Referência. 

19.7 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

19.7.1 Local de execução dos serviços: o serviço objeto desta contratação será 

executado a 20 km do Centro da cidade, na estrada de acesso a localidade denominada 

Sadia III, em área a ser definida, neste Município de Várzea Grande-MT. 
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19.7.2 A execução dos serviços será desenvolvida em etapas consecutivas e 

complementares, conforme segue: 

 

19.7.2.1 Etapas consecutivas: 

a) Localização e levantamento topográfico de 03 (três) áreas distintas, 

totalizando aproximadamente 435,00 hectares; os trabalhos de campo serão 

executados com a utilização de  equipamentos GPS RTK, com precisão pontual 

de 3 mm + 5 ppm – medida fina (alta precisão), que armazenará todos os 

dados eletronicamente em sua memória; 

b) Implantação de 03 (três) marcos-base georreferenciados no meio de cada 

área, objetivando a correção do Rover; 

c) Os dados de campo serão processados com auxílio dos softwares do GPS 

Topocon Tools e Topográficos TOPOGRAPH (produto licenciado), gerando 

relatório de coordenadas; 

d) O sistema de coordenadas adotado será o Sistema de Coordenadas 

Geodésico de acordo com SGB; 

e) Confecção das plantas Topográficas e geológicas  individual para cada área 

contendo as curvas de nível de 1m em 1m e outras informações que devem 

estar contidas nas plantas. 

 

19.7.2.2 Para se atingir o objetivo final dos trabalhos, os mesmos serão 

desenvolvidos em etapas complementares, conforme segue: 

a) Constituição do solo; 

b) Permeabilidade; 

c) Capacidade de carga; 

d) Nível do lençol freático; 

e) Localização de jazida de material de cobertura; 

f) Densidade do solo. Serão inclusos 04 (quatro) furos por área, sendo que, são 

03 (três) áreas (entre 20,00 e 30,00 metros). 

 

19.8 Conforme Termo de Referência a Descrição dos serviços compreendem em:   
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a) Localização e levantamento Topográfico de 03 (três) áreas distintas: área 1 = 

172,2381 hectares, área 2 = 118,4484 hectares e, área 3 = 144,3325 hectares, 

perfazendo um total de 435,0190 hectares,vértices x e y no ANEXO II (Planilha de 

localização de áreas), implantação de 03 (três) marcos-base georeferenciados no 

meio de cada área, objetivando a correção do Rover; Levantamento de dados de 

campo com GPS de alta precisão RTK, com densidade de pontos aproximadamente de 

625,00 m2; processamento dos dados coletados em campo (área) pelo GPS, gerando 

relatórios de coordenadas; confecção das plantas planialtimétricas das 03 (três) áreas, 

contendo as curvas de nível de 1m em 1m e outras informações que devem estar 

contidas nas plantas. 

b) Na implantação de aterros sanitários, uma das etapas essenciais consiste na escolha 

da área levando-se em consideração diversos fatores, entre eles a seleção de áreas 

geologicamente/geotecnicamente adequadas.  

c) Será levado em consideração: facilidade de acesso e recursos hídricos que deverão 

ser preservados, recuperação da área escolhida, etc. 

d) Para a execução dos serviços propostos neste T.R., serão realizadas sondagens a 

percussão com trado no terreno, estudo este executado com a equipe técnica da 

empresa contratada.  

e) O estudo será realizado de acordo com a norma da ABNT 6484/80.  

f) Será analisada a constituição do solo, levando-se em consideração o desempenho de 

suas funções diversificadas e fundamentais, tais como:  

f.1 Elemento de fixação e nutrição da vida vegetal;  

f.2 Substrato essencial para produção de alimentos e matérias-primas;  

f.3 Fundação e suporte para edificações, estradas e outras obras de engenharia;  

f.4 Recurso mineral, utilizado no setor da construção civil e na manufatura de 

diversos produtos; e Receptor de Resíduos.   

g) Os testes de permeabilidade do solo seguirão a norma da ABNT 7229/93. 

h) Os ensaios de infiltração têm como objetivo determinar os coeficientes de 

permeabilidade do terreno em nível constante de infiltração em solos.  

i) Os ensaios de permeabilidade em furos de sondagens têm por finalidade verificar a 

medida de vazão absorvida.  
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j) Este teste se faz necessário, para verificar a capacidade de infiltração de água no 

solo, que está diretamente ligada à necessidade de conhecer a capacidade do solo de 

infiltrar água, para então dimensionar o escoamento superficial no local.  

l) Para realização das sondagens, introduz-se o trado na superfície e executa-se 

golpes, penetrando no solo, para detecção do nível de água.  

m) A sondagem será levada até a profundidade onde se encontrou o nível de água ou 

rocha (impenetrável), atingindo um desses pontos a sondagem é encerrada naquela 

profundidade. 

n) Também serão analisadas, a capacidade de carga do solo, bem como, jazidas de 

material para a cobertura. 

19.9. Facilitar o acompanhamento e fiscalização pela PMVG, prestando prontamente os 

esclarecimentos que forem solicitados pela contratante. 

19.10. Responder perante a contratada, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

fiscalização indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do contrato quer sejam eles praticados por 

empregados prepostos ou seus mandatários 

19.11. A responsabilidade se dará aos danos causados a terceiros devendo a contratada 

adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas 

das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

19.12. Pagar seus empregados previstos em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que diretamente ou indiretamente indicam sobre a execução 

dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscal e para fiscais e 

FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer 

responsabilidade do contratante por eventuais administrativas e ou judiciais, uma vez que a 

inadimplência da contratada com referencias as suas obrigações, não dá o direito de 

transferi-los á contratante. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

20.1. A CONTRATANTE se compromete: 

20.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 

20.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora com relação ao objeto desta licitação; 



LICITAÇÃO 

 

N.______ 

 

            ESTADO DE MATO GROSSO 
                                                          PREFEITURA 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 

                                                                                                

 

        20.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

20.1.4. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução dos Serviços; 

 20.1.5. Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 

20.1.6. 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;  

20.1.7. 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; 

20.1.8. 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; 

20.1.9. Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo com 

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

20.1.10. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes deste Edital. 

20.1.11. Indicar um responsável técnico para acompanhar a execução do contrato; 

20.1.12. Cumprir todos os compromissos financeiros com a contatada; 

20.1.13. Colocar a disposição da contratada todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários a execução dos serviços. 

 

21.   DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

21.1. Por razões de interesses públicos, decorrentes de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar 

a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93. 
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21.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. 

21.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e 

respectiva Proposta, mediante requerimento ao Senhor Prefeito Municipal de Várzea Grande. 

 

22.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

22.1. À firma Contratada serão aplicadas pela PMVG, as seguintes sanções: 

22.1.1. Advertência; 

22.1.2. Multa de 0,01% do valor atualizado do Contrato; 

22.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

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

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

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

22.2. As sanções acima serão aplicadas nos seguintes casos: 

Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços; 

  22.2.1. Os serviços não tiverem o andamento previsto no Cronograma; 

22.2.2. Não informar corretamente à Administração da PMVG, sobre o andamento dos 

serviços contratados; 

22.2.3. Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços pela PMVG. 

  22.2.4. Não atender as recomendações da Fiscalização da PMVG; 

22.2.5. A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

22.2.6. A inadimplência, de qualquer das condições deste edital ou do Contrato, 

sujeitará a contratada às penalidades previstas em Lei.  

22.2.7. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a 

fazê-lo, prazo fixado, garantia prévia fundamentada defesa, será considerada 

inadimplente e estará sujeita as seguintes penalidades:  

22.2.8. Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da sua proposta,  

22.2.9. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei. N. n. 8.666/93, e 

suas alterações serão aplicadas a Contratada multas de:  
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22.2.10. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até 

o limite de 30 (trinta) dias: e; 

22.2.11. 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 

contrato e rescisão do pacto, a critério do Contratante, em caso de atraso na execução 

do serviço superior a 30 (trinta) dias; 

22.2.12 As multas aplicadas serão descontadas ex-ofício de qualquer crédito existente 

da contratada. 

22.2.13 O valor da multa referida no subitem (23.6) será descontada de qualquer fatura 

ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Várzea Grande favor da contratada. 

Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 

cobrada administrativamente ou judicialmente, quando for o caso; 

22.3. Suspensão Temporária do direito de Licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Várzea Grande por atos ilícitos praticados e outros pelo prazo de até 02 (dois) 

anos, conforme a autoridade fixar em função da gravidade da falta cometida;  

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

Municipal, quando perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada;  

22.5. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência exclusiva do 

Gestor de Aquisições e Convênios Governamentais, facultada defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação 

ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação; 

22.6. A critério da administração as sanções previstas nos itens acima mencionados, poderão 

ser aplicadas cumulativamente; 

 

23.   IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

23.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade 

na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de Licitação, até o quinto 

dia útil que anteceder a data fixada para a abertura do (s) invólucro (s) de Habilitação, 

conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei n. 8.666/93. 
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23.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do (s) invólucro 

(s) de habilitação e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

23.3.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

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

23.4. Em qualquer fase desta licitação, sendo elas habilitação e julgamento das propostas, 

caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou 

lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em que foi 

adotada a decisão. 

23.5. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Várzea Grande por intermédio da 

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

úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e 

decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

23.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

23.7. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de 

interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos. 

23.8. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 

23.9. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento. 

23.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 

 

24.      DA RESCISÃO: 

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

judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada: 

24.1.2Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais; 

24.1.3. Paralisar os serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

24.1.4. Outros casos previstos na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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24.2. No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da firma Contratada, à mesma caberá 

receber o valor dos serviços no limite do que fora executado, concedendo o contraditório e 

ampla defesa. 

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

executados e a devolução dos valores caucionados. 

24.4. 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. 

 

25. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO: 

25.1. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial, ainda que estejam 

presentes todos 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, conforme inciso I, 

parágrafo 1º, art. 109 da Lei 8.666/93.   

 

26.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1. O acolhimento para exame da Proposta e sua classificação não gera direito ao autor de 

qualquer delas na adjudicação do objeto licitado. 

26.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação, e apresentação 

de sua Proposta. A PMVG em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer 

que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta. 

26.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos. 

26.4. Os licitantes poderão requerer quaisquer esclarecimentos sobre o Edital de convocação 

em até 08 dias que anteceder a data de abertura do certame, devendo o mesmo ser 

protocolado no protocolo Geral da Secretaria de Administração no endereço da PMVG indicado 

no Preâmbulo deste Edital, bem como no Aviso de Licitação.   

26.4.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas 

vias, os esclarecimentos solicitados. Serão afixadas no Quadro de Avisos da 

Comissão de Licitações cópias das respostas da CPL a tais perguntas, sem 

identificação de sua autoria. 
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26.5. Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura do certame, a Comissão 

Permanente de licitação poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de 

respostas fornecidas as empresas quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os 

referidos documentos mediante expedição de uma errata que será publicada na imprensa 

oficial.  

26.6 Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a PMVG 

prorrogará a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

26.7 Quaisquer modificação no edital que inquestionavelmente não afetar a formulação das 

propostas será, divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo inicialmente 

estabelecido. 

 

27. DO FORO:  

27.1. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, o Foro da cidade de Várzea Grande – Mato Grosso - para dirimir as 

questões decorrentes do presente Contrato. 

 

Várzea Grande-MT, 26 de outubro de 2012 

 

____________________________ 

Orestes Teodoro de Oliveira 

Secretário de Infraestrutura 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA N. 068      DATA:         13/08 /2012  

 

01 – SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA 

     1.1- SECRETÁRIO: ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA 

     1.2 – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

    

02- NÚMERO DA CI DE ORIGEM:     1.327 /2012                  DATA:        13/08 /2012 

 

03 – DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECÍFICO: 

3.1 - Contratação de Empresa capacitada na prestação de serviços de Levantamento Topográfico e 

Geotécnico  a 20 km do centro  da cidade de Várzea Grande na estrada de acesso a localidade Sadia 

III,  em área a ser estudada e definida para instalação de Aterro Sanitário, neste Município de Várzea 

Grande-MT; 

3.2 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas que deverão ser 

seguidas na execução dos serviços a serem realizados. 

 

04 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Localização e levantamento Topográfico de 03 (três) áreas distintas: área 1 = 172,2381 

hectares, área 2 = 118,4484 hectares e, área 3 = 144,3325 hectares, perfazendo um total de 

435,0190 hectares,vértices x e y no ANEXO 1 implantação de 03 (três) marcos-base 

georreferenciados no meio de cada área, objetivando a correção do Rover; Levantamento de dados de 

campo com GPS de alta precisão RTK, com densidade de pontos aproximadamente de 625,00 m2; 

processamento dos dados coletados em campo (área) pelo GPS, gerando relatórios de coordenadas; 

confecção das plantas planialtimétricas das 03 (três) áreas, contendo as curvas de nível de 1m em 1m 

e outras informações que devem estar contidas nas plantas. 

Na implantação de aterros sanitários, uma das etapas essenciais consiste na escolha da área levando-

se em consideração diversos fatores, entre eles a seleção de áreas 

geologicamente/geotecnicamente adequadas. Será levado em consideração:  facilidade de acesso 

e recursos hídricos que deverão ser preservados, recuperação da área escolhida, etc. 
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Para a execução dos serviços propostos neste T.R., serão realizadas sondagens a percussão com trado 

no terreno, estudo este executado com a equipe técnica da empresa contratada. O estudo será 

realizado de acordo com a norma da ABNT 6484/80. Será analisada a constituição do solo, levando-se 

em consideração o desempenho de suas funções diversificadas e fundamentais, tais como: - Elemento 

de fixação e nutrição da vida vegetal; - Substrato essencial para produção de alimentos e matérias-

primas; - Fundação e suporte para edificações, estradas e outras obras de engenharia; - Recurso 

mineral, utilizado no setor da construção civil e na manufatura de diversos produtos; e        - 

Receptor de Resíduos.  Os testes de permeabilidade do solo seguirão a norma da ABNT 7229/93. 

Os ensaios de infiltração têm como objetivo determinar os coeficientes de permeabilidade do terreno 

em nível constante de infiltração em solos. Os ensaios de permeabilidade em furos de sondagens têm 

por finalidade verificar a medida de vazão absorvida. Este teste se faz necessário, para verificar a 

capacidade de infiltração de água no solo, que está diretamente ligada à necessidade de conhecer a 

capacidade do solo de infiltrar água, para então dimensionar o escoamento superficial no local. Para 

realização das sondagens, introduz-se o trado na superfície e executa-se golpes, penetrando no solo, 

para detecção do nível de água. A sondagem será levada até a profundidade onde se encontrou o nível 

de água ou rocha (impenetrável), atingindo um desses pontos a sondagem é encerrada naquela 

profundidade. 

Este teste se faz necessário, para verificar a capacidade de infiltração de água no solo, que está 

diretamente ligada à necessidade de conhecer a capacidade do solo de infiltrar água, para então 

dimensionar o escoamento superficial no local. 

Também serão analisadas, a capacidade de carga do solo, bem como, jazidas de material para a 

cobertura. 

 

05- CUSTO TOTAL ESTIMADO: 

O valor total estimado para execução dos serviços é de R$ 144.800,00 (cento e quarenta e quatro mil 

e oitocentos reais). 

 

06 – DOS PREÇOS: 

Os preços são fixos e só poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato, que eleve o custo dos serviços contratados devidamente comprovado, 

conforme estabelece o art. 57 da lei 8.666/93. 
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O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

07 - RECURSO:  

PRÓPRIO. 

 

08 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

FONTE: 0999  -  PROJETO- ATIVIDADE: 2050  –  DOTAÇÃO ORÇ.:  3.3.90.39.00.00  

                      

NAT. DA OPERAÇÃO:  

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 

 

09 - DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

(X ) SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

 

 

10 – JUSTIFICATIVA PARA  A  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

A contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de Levantamento Topográfico e 

Geotécnico tem por objetivo obter com precisão, usando-se métodos e instrumentos adequados, os 

elementos que permitam a elaboração de plantas topográficas e estudos geotécnicos visando definir 

local para implantação de aterro sanitário, neste município de Várzea Grande-MT. O aterro sanitário é 

um processo utilizado para a disposição  final de resíduos sólidos no solo, particularmente lixo 

domiciliar, que, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, permite 

uma confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública. 

Caracteriza-se este método por: * evitar a poluição e/ou contaminação ambiental, especialmente das 

águas superficiais ou subterrâneas;* garantir, tanto quanto possível, uma decomposição aeróbia da 

matéria orgânica, reduzindo a formação de gases mal cheirosos;* impedir o surgimento de focos de 

fogo e fumaça bem como de vetores (moscas, ratos, urubus, etc.) e* evitar a atividade social marginal 

da catação.O estudo e levantamento geotécnico/geológico, caracteriza-se pelos seguintes itens :a) 

Constituição do Solo;b) Permeabilidade;c) Capacidade de Carga;d) Nível do Lençol Freático;e) 

Localização de Jazida do Material de Cobertura, ef) Densidade do Solo. 
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11 – EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

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

técnicos necessários para execução de serviços de Levantamento Topográfico e Geotecnico. 

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original ou cópia autenticada em cartório, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove a 

aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da 

licitação. 

b) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnicos (s) no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho Profissional competente, que exija tal inscrição, da região ou 

sede da empresa. 

c) A empresa licitante deverá comprovar em seu quadro técnico os seguintes profissionais: 

c.1) Engenheiro geólogo, ou tecnólogo ou técnico em topografia e geotecnia.  

d) Comprovação de aptidão, mediante apresentação de atestado (s) dos serviços executados por 

profissional (is) de nível superior vinculado(s) à empresa, comprovados mediante atestados e/ou certidões 

de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, descritos e 

especificados no Termo de Referência. 

 d.1) A vinculação do profissional será caracterizada através do vínculo empregatício, participação 

societária ou por meio de contrato de prestação de serviços, na data prevista para a entrega da proposta. 

d.2) O vínculo empregatício será comprovado mediante anexação de cópia da carteira profissional 

de trabalho – CTPS e da FRE – Ficha de Registro de Empregados, que demonstre a identificação do 

profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional. 

d.3) A participação societária será comprovada à luz dos documentos apresentados consoante o 

item7.2.3. 

d.4) O contrato de prestação de serviços a que se refere o item c.1, deverá ser apresentado de 

acordo com a legislação comum, com firma reconhecida do contratante e contratado.  

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

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

constando o contrato, nome do contratado,  do contratante  e  discriminação dos serviços. 

d.6) Entende-se por serviços compatíveis com aqueles objeto da licitação, como sendo: 

Execução de Levantamento Topográfico.  

d.7) Os atestados devem atender os seguintes quantitativos mínimos: Execução de 

serviços de Geologia ou Geotecnia.  

8.2 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos serviços (órgão ou ente 

público), deverá ser juntada a documentação pelo menos um dos seguintes documentos:  



LICITAÇÃO 

 

N.______ 

 

            ESTADO DE MATO GROSSO 
                                                          PREFEITURA 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 

                                                                                                

 

8.2.1 declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha participado da 

execução do serviço objeto do contrato; 

8.2.2 autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do licitante 

subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

8.2.3 contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente 

registrado no Conselho competente. 

 

 12- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O serviço objeto desta contratação será executado a 20 km do Centro da cidade, na estrada de acesso 

a localidade denominada Sadia III, em área a ser definida, neste Município de Várzea Grande-MT. 

13 - FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

13.1 – Para se atingir o objetivo final dos trabalhos, os mesmo serão desenvolvidos em etapas 

consecutivas e complementares, conforme segue: 

a) – Localização e levantamento topográfico de 03 (três) áreas distintas, totalizando aproximadamente 

435,00 hectares; os trabalhos de campo serão executados com a utilização de   equipamentos GPS 

RTK, com precisão pontual de 3 mm + 5 ppm – medida fina (alta precisão), que armazenará todos os 

dados eletronicamente em sua memória; 

b) – Implantação de 03 (três) marcos-base georreferenciados no meio de cada área, objetivando a 

correção do Rover; 

c) – Os dados de campo serão processados com auxílio dos softwares do GPS Topocon Tools e 

Topográficos TOPOGRAPH (produto licenciado), gerando relatório de coordenadas; 

d) – O sistema de coordenadas adotado será o Sistema de Coordenadas Geodésico de acordo com 

SGB; 

e) – Confecção das plantas Topográficas e geológicas  individual para cada área contendo as curvas de 

nível de 1m em 1m e outras informações que devem estar contidas nas plantas. 

Para se atingir o objetivo final dos trabalhos, os mesmos serão desenvolvidos em etapas 

complementares, conforme segue: 

a) – Constituição do solo; 

b) – Permeabilidade; 

c) – Capacidade de carga; 

d) – Nível do lençol freático; 
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e) – Localização de jazida de material de cobertura; 

f) – Densidade do solo. Serão inclusos 04 (quatro) furos por área, sendo que, são 03 (três) áreas 

(entre 20,00 e 30,00 metros). 

 

14 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  

O prazo de vigência contratual será de, 90 (noventa) dias, a contar da ordem de serviço a ser 

expedida pela Secretaria de Infraestrutura. 

 

15 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

A empresa terá um prazo de 90 (noventa) dias para executar os serviços especificados e devidamente 

autorizados pela Secretaria de Infraestrutura – SINFRAVG. 

 

16 – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

16.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, por todos os serviços objeto do 

presente Instrumento, sua execução estará sujeita à fiscalização por parte da Secretaria de 

Infraestrutura-SINFRA-VG, que a exercerá através de técnicos credenciados para tanto, pertencentes 

ou não ao seu quadro de pessoal, independente da fiscalização por outros órgãos a que estiver sujeita 

à contratada. 

16.1.2 A fiscalização da Secretaria de Infraestrutura-SINFRA-VG, poderá recusar serviços e/ou 

utilização de materiais e equipamentos que não correspondam as Especificações, as Normas Técnicas e 

as necessidades dos serviços a serem executados, cabendo à CONTRATADA substituí-los e/ou refazê-

los imediatamente. 

16.1.3 A CONTRATADA se obriga a facilitar, por todos os meios, o exercício da fiscalização pela 

Secretaria de Infraestrutura-SINFRA-VG, e ainda, afastar em 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 

empregado cuja presença no local dos serviços, seja julgada inconveniente pela referida fiscalização. 

17 – PRAZO PARA REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

Os serviços que se fizerem necessários sua reexecução, deverão ser realizadas imediatamente ao 

comunicado feito pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura-SINFRA-VG, à equipe que executou 

os mesmos. 

18 – FORMA DE PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal, 

devidamente atestada pelo Secretário responsável pela Pasta, acompanhada com Relatório de 
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Execução assinado pelos fiscais indicados pela Secretaria de Infraestrutura-SINFRAVG, para 

acompanhar a execução dos serviços. 

19 - PUBLICAÇÕES:  

 ( X ) JORNAL OFICIAL DO ESTADO – IOMAT. 

 ( X ) JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO – AMM. 

 ( X ) INTERNET. 

 ( X ) JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL – OUTROS. 

20 - SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:  

( X) CONVITE ou ( X)  TOMADA DE PREÇOS 

21 - PÚBLICO/FORNECEDOR: 

Empresas capacitadas na prestação de serviços de Levantamento Topográfico e  Geotécnico, em área a 

ser definida para instalação de Aterro Sanitário, neste Município de Várzea Grande-MT. 

22 – RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS:   

A contratação de empresa capacitada na prestação de serviços de Levantamento Topográfico e 

Geotécnico, visa buscar através da prestação de serviços técnicos específicos, área a ser definida para 

instalação de Aterro Sanitário - neste Município de Várzea Grande-MT. Espera-se através da escolha 

apropriada da área, que dentre os cuidados quanto a  mesma, sejam também observados:  

a) Perímetro das edificações compreendidas na área do levantamento; 

b) Posição e cotas das soleiras destas edificações; 

c) Curvas de nível e indicação de níveis de pontos notáveis, como o cruzamento de eixos de vias; 

d) Indicação de área de vegetação (pasto, macega, cultura, etc.); 

e) Indicação e identificação das redes de infraestrutura existentes (rede elétrica, incêndio, estradas 

e águas pluviais) e seus complementos: luminárias, postes, etc.; 

f) Afloramentos rochosos, cursos d'água perenes ou intermitentes, lagoas, áreas de brejo, cercas, ou 

qualquer outra ocorrência. 

23 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

23.1 – Esclarecer à CONTRATADA a respeito de toda e qualquer dúvida com referência à execução 

dos serviços; 

23.2 – Vistoriar e fiscalizar os serviços executados; 

23.3 – Recusar serviços executados em desacordo com as Especificações Técnicas da Secretaria de 

Infraestrutura-SINFRA-VG, e disposições deste Termo de Referência; 
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23.4 – Permitir acesso a documentos, projetos, detalhes e informações necessárias à execução dos 

serviços; 

23.5 – Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, nas formas e condições convencionadas;   

23.6 – A CONTRATANTE deverá, quando da execução do pagamento à CONTRATADA, exigir 

apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, bem como a prova de Regularidade 

Fiscal, FGTS; 

24 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

24.1 – Fornecer mão-de-obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessários à execução dos 

serviços; 

24.2 – Fornecer o transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos e pessoal até os locais de 

execução dos serviços, de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito; 

24.3 – Apresentar à CONTRATANTE relação dos empregados, subcontratados, materiais e 

equipamentos que serão empregados nos serviços e obras relativos a este contrato; 

24.4 – Manter em dia o pagamento do salário de seus empregados, bem como, todas as obrigações 

trabalhista, previdenciária, tributária, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e 

refeição do pessoal necessário à execução dos serviços ora contratados; 

24.5 – Cumprir, rigorosamente, as Normas de Segurança do Trabalho, além das exigências contidas 

nos Programas de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio-Ambiente da CONTRATANTE; 

24.6 – Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte da CONTRATANTE, de 

indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos, oriundos dos serviços 

prestados por ação ou omissão da CONTRATADA, seus contratados e/ou a terceiros; 

24.7 – Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as normas e 

padrões da SINFRAVG, devendo apresentar também comprovação de experiência em serviços 

topográficos da proponente e de seu(s) engenheiro(s) – (declarações/atestados), emitidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pela 

entidade profissional fiscalizadora competente (CREA); 

24.8 – Responsabilizar-se pelos serviços propostos, garantindo que os mesmo sejam aceitos e 

atendam as necessidades da CONTRATANTE; 

24.9 – Refazer, no todo ou em parte, por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os 

serviços realizados com inobservância das condições estabelecidas neste Contrato e na Lei; 

24.10 – Fornecer à CONTRATANTE cópia em meio digital e analógica dos serviços executados, e 

esclarecimentos e/ou informações requeridas pela CONTRATANTE sobre a execução dos serviços; 
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24.11 – Durante toda a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá ainda manter as condições 

iniciais de habilitação. 

 

25 - FUNCIONÁRIO DA PASTA INDICADO PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

O funcionário da pasta indicado para fiscalizar a execução dos serviços e o recebimento dos relatórios  

junto  à  SINFRA-VG, é o servidor JORGE LUÍS GOMES ALVES, Secretário Adjunto de Serviços Públicos, 

Mobilidade Urbana e Resíduos Sólidos, RG n.239.6511-8, SSP/MT, e CPF n.280.251.050-91, 

domiciliado na rua José Bonifácio, n.401, bairro Jardim Imperador, Várzea Grande-MT. 

 

___________________________________ 

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA 

 

 

    ______________________________________ 

JORGE LUIS GOMES ALVES 

                                SEC. ADJ. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 
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ANEXO II - Planilha de localização de áreas 

AREA 1 

VERTICE X Y  

V1,1 573979,858 8281295,946  

V1,2 576182,915 8281295,946  

V1,3 576174,911 8280430,923  

V1,4 574444,019 8280441,877  

E1,1 573981,642 8281656,155  

E1,2 576181,225 8281577,01  

    

AREA 2 

    

VERTICE X Y  

V2,1 570467,539 8279369,497  

V2,2 571322,171 8278239,566  

V2,3 571957,198 8278239,566  

V2,4 571809,776 8279459,986  

E2,1 570456,374 8279423,595  

E2,2 571798,548 8279598,374  

    

AREA 3 

    

VERTICE X Y  

V3,1 573288,689 8280724,532  

V3,2 572257,211 8279680,637  

V3,3 572399,605 8279516,835  

V3,4 574380,392 8279516,835  

V3,5 574411,078 8279644,891  

E3,1 572167,893 8279789,643  

E3,2 573176,997 8280805,342  
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

A empresa.............    Declara em cumprimento as exigência do Edital de Tomada de Preço N. xx/2012     

que: 

a) não possui 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 nº. 9.854 de 27/10/99; 

b) que, até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da Administração Pública 

Estadual, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com 

a administração;  

c) não recebeu declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública 

federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal; 

d) de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei nº. 

8.666/93; 

e) nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra; 

f) os documentos de compõem o edital foram colocados a sua disposição e que tomaram 

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade das obras a serem 

executadas. 

g) assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados a CPL 

Comissão Permanente de Licitação. 

, ____/__________/2012. 

 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

 

 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(MODELO) 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente, a empresa................................................................, situada 

no(a)............................................................................................................., CNPJ nº. 

....................................., por seu .............................................................. (diretor ou sócio com 

poderes de gerência), outorga ao Sr. .................................., RG nº. .........................., amplos 

poderes para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT na Tomada de Preço N. 

XX/2012, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar 

todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no 

seguinte endereço: ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 
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ANEXO V 

CÁLCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE  

CAPITAIS E DE LIQUIDEZ 

Empresa:                       ________________                                            a   

Capital Social 

R$ Em 

(Capital Social x Variação da IGP–DI/FGV) 

 

Patrimônio Líquido 

R$ Em 

(Patrimônio líquido x Variação da IGP–

DI/FGV) 

 

Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 a 1,00 

(maior ou igual a um vírgula cinqüenta) 

 

 

                        

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 a 1,00 

(maior ou igual a um vírgula) 

 

 

                        

 

 

  

Obs.: 1) Os dados do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, poderão ser atualizados por índices IGP/DI (Índice Geral dos 

preços – Disponibilidade Interna – FGV), quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta.  

 2) O critério de arredondamento na segunda casa decimal, deverá obedecer à norma NBR 

5891/77 da ABNT.  

 

DATA:_______________________      ASSINATURA:_____________________________ 
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ANEXO VI 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 
   
RAZÃO SOCIAL: _________________________________________ 
  
ENDEREÇO:_____________________________________________ 
  
CIDADE:________________________ESTADO:_______________ 
  
CEP:________________FONE:________________ FAX:_____________ 
 
BANCO: _____________________________ 
 
AG. BANCÁRIA________________________ 
 
Nº. CONTA CORRENTE __________________ 
 
NOME DA PESSOA PARA CONTATOS:__________________________________________________ 
  
TELEFONE:______________________E-MAIL_______________________ 
  
NOME COMPLETO DA PESSOA QUE ASSINARÁ O CONTRATO:__________ 
  
CARGO QUE A PESSOA OCUPA NA EMPRESA:______________ 
  
RG N.:_____________________________ 
  
CPF N.:____________________________ 
 Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 
assinatura do contrato. 
  
                        VÁRZEA GRANDE,...................../2012. 
                      ____________________________________ 
  
          (Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os 
envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação 
dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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ANEXO – VII 

 

 

TOMADA DE PREÇO N. xx/2012-PMVG 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 

 

 

 

A.............................................................................................(razão social da empresa), 

CNPJ Nº..................................................., localizada à 

.............................................................................., declara, 

A..............................................................................................(razão social da empresa), 

CNPJ.............nº..................................................., localizada à .................................., 

declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, que não existem fatos 

supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura Municipal de Várzea Grande que sejam 

impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório n. ____/2012. 

 

 

 

                                                                                                             Local e data, 

 

(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO VIII 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N. xx2012-PMVG 

 

 

REQUERIMENTO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA 

MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006) 

  

 

 

Eu, ____________________________________________, portador (a) da carteira de Identidade RG 

nº._____________-SSP___ e CPF/MF nº_____________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA-

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na Licitação, modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N. xx/2012, seja concedido tratamento diferenciado a essa empresa com base nos artigos 42 

a 45 da Lei Complementar nº123/2006. 

 

Declaramos ainda, que qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar Federal nº123/2006. 

 

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela junta 

Comercial para comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da 

Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC. 

 

Assinatura do Representante Legal sob carimbo 

RG 

CPF 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO IX 

 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO N. .........../ 

                                                        

CONTRATO DE EMPREITADA A MENOR PREÇO GLOBAL 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 n. _____, 

doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada 

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

................................................................................... portador da carteira profissional no 

........................... expedida pelo CREA - ...........,  Região. 

 

2. FUNDAMENTOS DO CONTRATO: 
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2.1. Pelo presente instrumento contratual, as partes, tendo em vista o contido na Tomada de Preço 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.___ , e se encontra vinculado aos termos e condições do EDITAL DE TOMADA DE 

PREÇOS 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, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado e as estabelecidas neste instrumento. 

 

3. OBJETO, CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS: 

3.1. O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEOTÉCNICO A 20 KM DO 

CENTRO  DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE NA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE SADIA 

III,  EM ÁREA A SER ESTUDADA E DEFINIDA PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, NO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT. 

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. 
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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 vigentes na P r e fe i tu ra  e no edital de licitação. 

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

o regime de execução de empreitada por preço global, 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. 

 

04. DOS PREÇOS: 

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

 

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 pela Secretária de 

Infraestrutura, e responsável técnico indicado pela mesma, 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, Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União/PGFN e Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.1.3 Nos preços dos serviços estão incluídos todos os impostos, taxas, encargos e recursos 

materiais e humanos decorrentes do serviço a ser contratado. 

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

municipalidade, mediante certidões de Débitos Gerais e Divida Ativa. 

 

5.2 Recebimento dos Serviços: 
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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: 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Projeto Atividade: 2050 - Manutenção das Ativ. da Secretaria   

Dotação orçamentária: 26.01.16.122.2 - 2050 

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – O.S.T. PESSOA JURÍDICA  

Fonte: 999  

 

6.2. Mediante Termo Aditivo autorizado pela Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, a 

Contratada fica obrigada aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem 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 

6.2.1. 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. 

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

e com preços de mercado. 

6.2.3. 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 
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artigo 5° do Decreto n° 2.271/97.  

6.2.4. 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. 

6.25. 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. 

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. 

6.2.7. 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 

Superintendência de Contratos e Convênios para prestar assinatura o contrato e retirar o 

respectivo Instrumento dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da notificação 

feito pelo Setor de Contratos.  

7.2. Para Início: 
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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 Secretaria de Desenvolvimento Urbano no do prazo de 5 (cinco) 

dias consecutivos contados da publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial.  

7.4. Para a Conclusão dos Serviços: 

7.4.1. O objeto contratado deverá estar executado e concluído dentro do seguinte prazo: Até 90 

(noventa), dias 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 n.8.666, de 21/06/93. 

7.6. Para Recebimento dos Serviços: 

7.6.1. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 

da Lei n. 8.666, de 21/06/93. 

 

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

8.1.  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 dos Serviços de Consultoria, 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 CONTRATADA obriga-se: 

11.1.1 O objeto licitado deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência, 

especificações e normas técnicas pertinentes. 

11.1.2. A Contratada deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que 

venham a ser necessário para executar satisfatoriamente os serviços. A Fiscalização poderá 

ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

11.1.3.  Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar 

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.    
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11.1.4. As normas, manuais, instruções e especificações previstas neste Edital e seus anexos e 

ainda as oriundas da ABNT deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por ela 

estabelecida, com a respectiva justificativa, será primeiramente submetida à consideração da 

PMVG, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser adotada.  

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

na Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação pertinente; 

11.1.6. 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.9.605, publicada no D. O U de 

13/02/98; 

11.1.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação 

durante toda execução dos serviços. 

11.1.6 Os serviços serão considerados concluídos após cumpridas todas as exigências do Termo 

de Referência. 

11.1.7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1.7.1 Local de execução dos serviços: o serviço objeto desta contratação será 

executado a 20 km do Centro da cidade, na estrada de acesso a localidade denominada 

Sadia III, em área a ser definida, neste Município de Várzea Grande-MT. 

 

11.1.7.2 Forma de execução dos serviços serão desenvolvidas em etapas consecutivas e 

complementares, conforme segue: 

 

a) Localização e levantamento topográfico de 03 (três) áreas distintas, totalizando 

aproximadamente 435,00 hectares; os trabalhos de campo serão executados com a 

utilização de equipamentos GPS RTK, com precisão pontual de 3 mm + 5 ppm – medida 

fina (alta precisão), que armazenará todos os dados eletronicamente em sua memória; 

b) Implantação de 03 (três) marcos-base georreferenciados no meio de cada área, 

objetivando a correção do Rover; 

c) Os dados de campo serão processados com auxílio dos softwares do GPS Topocon 

Tools e Topográficos TOPOGRAPH (produto licenciado), gerando relatório de 

coordenadas; 
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d) O sistema de coordenadas adotado será o Sistema de Coordenadas Geodésico de 

acordo com SGB; 

e) Confecção das plantas Topográficas e geológicas individual para cada área contendo 

as curvas de nível de 1m em 1m e outras informações que devem estar contidas nas 

plantas. 

 

11.1.7.3 Para se atingir o objetivo final dos trabalhos, os mesmos serão desenvolvidos 

em etapas complementares, conforme segue: 

 

a) Constituição do solo; 

b) Permeabilidade; 

c) Capacidade de carga; 

d) Nível do lençol freático; 

e) Localização de jazida de material de cobertura; 

f) Densidade do solo. Serão inclusos 04 (quatro) furos por área, sendo que, são 03 

(três) áreas (entre 20,00 e 30,00 metros). 

 

11.1.8. Facilitar o acompanhamento e fiscalização pelo PMVG, prestando prontamente os 

esclarecimentos que forem solicitados pela contratante. 

11.1.9. Responder perante a contratada, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização 

indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam 

interferir na execução do contrato quer sejam eles praticados por empregados prepostos ou seus 

mandatários 

11.1.10. A responsabilidade se dará aos danos causados a terceiros devendo a contratada adotar 

medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades 

competentes e das disposições legais vigentes; 

11.1.11. Pagar seus empregados previstos em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que diretamente ou indiretamente indicam sobre a execução dos 

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscal e para fiscais e FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer responsabilidade do 

contratante por eventuais administrativas e ou judiciais, uma vez que a inadimplência da contratada 

com referencias as suas obrigações, não dá o direito de transferi-los á contratante. 
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11.1.12. Conforme termo de referência a CONTRATADA deverá atender as seguintes 

exigências: 

11.1.12.1 Fornecer mão-de-obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessários à 

execução dos serviços; 

11.1.12.2 Fornecer o transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos e pessoal até os 

locais de execução dos serviços, de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito; 

11.1.12.3 Apresentar à CONTRATANTE relação dos empregados, subcontratados, materiais e 

equipamentos que serão empregados nos serviços e obras relativos a este contrato; 

11.1.12.4 Manter em dia o pagamento do salário de seus empregados, bem como, todas as 

obrigações trabalhista, previdenciária, tributária, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, 

locomoção e refeição do pessoal necessário à execução dos serviços ora contratados; 

11.1.12.5 Cumprir, rigorosamente, as Normas de Segurança do Trabalho, além das exigências 

contidas nos Programas de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio-Ambiente da 

CONTRATANTE; 

11.1.12.6 Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte da 

CONTRATANTE, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou 

prejuízos, oriundos dos serviços prestados por ação ou omissão da CONTRATADA, seus 

contratados e/ou a terceiros; 

11.1.12.7 Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as 

normas e padrões da SINFRAVG, devendo apresentar também comprovação de experiência em 

serviços topográficos da proponente e de seu(s) engenheiro(s) – (declarações/atestados), 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT), emitida pela entidade profissional fiscalizadora competente (CREA); 

11.1.12.8 Responsabilizar-se pelos serviços propostos, garantindo que os mesmo sejam 

aceitos e atendam as necessidades da CONTRATANTE; 

11.1.12.1 Refazer, no todo ou em parte, por sua conta, sem quaisquer ônus para a 

CONTRAT9NTE, os serviços realizados com inobservância das condições estabelecidas neste 

Contrato e na Lei; 

11.1.12.10 Fornecer à CONTRATANTE cópia em meio digital e analógica dos serviços 

executados, e esclarecimentos e/ou informações requeridas pela CONTRATANTE sobre a 

execução dos serviços; 
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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 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, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

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

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 servidor xxxxxxxxxxx matricula n. xxxxxxxxxxxx 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: 

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

15. DO FORO:  

15.1. 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. 

5.2. 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 Infraestrutura 

 

Procurador Geral do Município 
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CONTRATADA: Representante Legal 

 

TESTEMUNHA 1:                           RG                                                                   CPF 

TESTEMUNHA 2:                           RG                                                              CPF 
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