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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

P.M. PVA DO LESTE
C.P.L

Fls. nº____________

Visto ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE / M T

PROCESSO: 0040/2021
RDC PRESENCIAL N. 001/2021
MODO DE DISPUTA: ABERTO

VALOR ESTIMADO: R$
4.684.441,68

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA

LOTE: ÚNICO

Objeto
:

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E
EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
UM VIADUTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO NA BR-070,
ENTR RUA PIRACICABA, ENTR RUA RAFAEL BORGHETTI, COM EXTENSÃO
DE 14,40M E LARGURA DE 13,05M, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT,
INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS CONFORME EDITAL, MEMORIAL
DESCRITIVO E SEUS ANEXOS.

Data: 23/04/2021 Horário: 07:30 (horário local)

PRAZO DE EXECUÇÃO:150 DIAS VALOR ESTIMADO: R$ 4.684.441,68

Local:
Será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localizada na Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº 444 - Bairro: Centro -
Município de Primavera do Leste/MT.

Endereço para
retirada do
EDITAL:

O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste por meio do endereço eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba
“EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”.

Informaçõe
s:

Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento:
07h00min ás 13h00min. E-mail: licita3@pva.mt.gov.br

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Quando da retirada do Edital enviar recibo, COM TODOS OS CAMPOS COMPLETAMENTE
PREENCHIDOS, NÃO MANUSCRITO, OU SEJA, DIGITADO OU DATILOGRAFADO, via e-mail:
licita3@pva.mt.gov.br, para cadastro no Sistema de Gestão Pública, utilizado pelo Município, envio de
informações sobre os fornecedores ao sistema APLIC do TCE e eventuais informações aos
interessados, quando necessário.

TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021
PROCESSO Nº 177/2021

OBJETO: O objeto da presente licitação é contratação integrada de empresa especializada para
elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução da obra de construção de um
viaduto em concreto pré-moldado protendido na BR-070, entr rua Piracicaba, entr rua Rafael Borghetti,
com extensão de 14,40m e largura de 13,05m, em primavera do leste - MT, incluindo a elaboração dos
projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras conforme edital, memorial descritivo e
seus anexos.
Razão Social:
Nome Fantasia:
Ramo Atividade:
Natureza Jurídica: [ ] Ltda [ ] Individual [ ] SA [ ] Outras
[ ] Não enquadrada como ME ou EPP
[ ] Micro Empresa [ ] Empresa Pequeno Porte [ ] Optante pelo Simples

CNPJ nº: Insc. Estadual nº:

Valor Capital Social: R$

Sócio: Cpf: Data de Registro na
Junta: __/__/____

Sócio: Cpf: Data de Registro na
Junta: __/__/____

Sócio: Cpf: Data de Registro na
Junta: __/__/____

Endereço:

Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Fone: Fax: E-mail Data:

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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PREÂMBULO.

O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura

através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela PORTARIA N° 036/2021 de 06

de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que, na data, horário e

local abaixo indicado, realizará licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratação -na
forma presencial, do tipo menor preço por contratação integrada, de empresa especializada

para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução da obra incluindo a

elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras conforme edital,

memorial descritivo e seus anexos, nos termos da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, do

Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, aplicando-se a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

quando expressamente indicado na Lei nº 12.462/2011, e as exigências estabelecidas neste

Edital.

DATA E LOCAL: 23/04/2021 às 07:30 horas e Será realizada em sessão pública, no Auditório de

Licitações localizada na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº

444 - Bairro: Centro - Município de Primavera do Leste/MT.

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.

REGIME DE EXECUÇÃO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA

VALOR ESTIMADO: R$ 4.684.441,68

DATA BASE: 01/2021.

 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

 ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 ANEXO III – QUADROS (NUMERADOS DE 01 A 04)

 ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
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 ANEXO VI – QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO;

 ANEXO VII – TERMO DE COMPROMISSO

 ANEXO VIII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO

 ANEXO IX – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

 ANEXO X-MINUTA DE CONTRATO

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. O objeto da presente licitação é contratação integrada de empresa especializada para

elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução da obra de construção de

um viaduto em concreto pré-moldado PROTENDIDO na BR-070, entre rua Piracicaba, entre rua

Rafael Borghetti, com extensão de 14,40m e largura de 13,05m, em primavera do leste - MT,

incluindo a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras

conforme edital, memorial descritivo e seus anexos.

1.2. O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes, é

apresentado abaixo, e encontra-se detalhado no Projeto Executivo, Anexo II deste Edital.

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORÇAMENTO

2.1. O regime de execução contratual será o de CONTRATAÇÃO INTEGRADA.

2.2. O critério de julgamento será por menor preço.

2.3. O modo de disputa será aberto.

OBRA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

PROTENDIDO

RODOVIA BR-070-MT

TRECHO ENTR. RUA PIRACICABA - ENTR. RUA
RAFAEL BORGUETE

EXTENSÃO 14.40 M

LARGURA 13,05 M
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2.4. O valor estimado da licitação será de R$ 4.684.441,68 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e

quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos.)

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária

própria, conforme classificação abaixo:

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UND. ORÇAMENTÁRIA 09.00.3 COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGEM
UNIDADE EXECUTORA 09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGEM

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA 26.782.0027-1.137 OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA 1012 OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESA/FONTE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SOLICITAÇÃO 10/2021

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

4.1 O projeto executivo e demais documentações complementares se encontram

disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste por meio do endereço:

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na opção “Empresas”, no link “Editais e Licitações”.

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1.A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida ao Presidente da COMISSÃO
DE LICITAÇÃO, por escrito e protocolada no Setor de Protocolo, localizado no endereço da

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT indicado no preâmbulo ou via e-mail

licita3@pva.mt.gov.br, até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação;
5.1.1. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência aos
demais adquirentes do EDITAL, antes da abertura da sessão;

5.2. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar

sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessão.

5.3. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados,

preferencialmente, via e-mail licita3@pva.mt.gov.br, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data

fixada para abertura da licitação.

5.4. A resposta da COMISSÃO de Licitação aos esclarecimentos será divulgada mediante

publicação no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, no caderno de perguntas

e respostas disponível no endereço http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/, publicado até o dia

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:cpl@sinfra.mt.gov.br
mailto:cpl@sinfra.mt.gov.br
http://www.sinfra.mt.gov.br/licita%C3%A7%C3%B5es
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anterior da abertura da sessão pública deste certame, ficando as empresas interessadas em

participar do certame obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações

prestadas.

5.5. Recursos, no prazo de 5(cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da

lavratura da ata, em face:

a) do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados;

b) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

c) do julgamento das propostas;

d) da anulação ou revogação da licitação;

5.5.1. Os licitantes que desejarem apresentar os recursos de que tratam as alíneas a,b e c do item

5.5, deverão manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

5.6.O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará

imediatamente após o encerramento do prazo recursal.

6. DO PRAZO CONTRATUAL

6.1.O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados

a partir da data da assinatura do instrumento contratual, e deverá atender as especificações da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para sua aceitação, mantendo-se atendidos

durante todo o período do contrato.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Antes do início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas 01 (um)

representante, sendo que o credenciamento poderá representar apenas uma empresa, o qual

deverá identificar-se junto à Comissão de Licitação, qualquer manifestação em relação a

presente licitação fica condicionada à apresentação dos seguintes documentos:

7.1.1. Fazendo-se representar a licitante pelo sócio-gerente, diretor, proprietário, ou assemelhado,
esta deverá comprovar ser o responsável legal da empresa, devendo para tanto, apresentar

cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, juntamente de: no caso de

sociedades comerciais acompanhado de registro comercial; no caso de empresa individual,

contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades por ações, dos documentos de

eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor,

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial; sendo que

em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
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obrigações em decorrência de tal investidura;

7.1.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento

através de outorga por instrumento público ou particular (com cópia), com firma do signatário

reconhecida em cartório, contendo menção expressa de que lhe confere amplos poderes,

inclusive para formular ofertas, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou

não de recursos, assinarem contrato, bem como demais atos pertinentes ao certame, podendo

utilizar o modelo do Anexo IV acompanhado do registro comercial, no caso de empresa individual;

contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades

por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores;

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial;

7.1.2.1. A Procuração ou Carta de Credenciamento deverá ser apresentada COM FIRMA DO

SIGNATÁRIO RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

7.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;
7.3. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos

envelopes de números 01 e 02 e acompanhados de Declaração dando ciência de que cumpre(m)

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo Anexo VII;

7.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados no item “7.1.” não implicará na

inabilitação da licitante, mas impedirá o(a) representante de se manifestar e responder pela

mesma;

7.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverão observar as normas descritas no

“Capítulo 8” do presente edital;

7.6. Os documentos mencionados no item anterior deverão ser apresentados em fotocópias

autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida

autenticação por um dos membros da Comissão Permanente de Licitação;

8. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

8.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,

poderá participar desta licitação:

8.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às exigências deste

Edital e seus Anexos.

8.2.A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013,

que revoga o § 2° do art. 28 e o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA.

8.3. Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 33 da Lei n.
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8.666/93.

8.3.1. Os consorciados além das documentações exigidas deverão apresentar o compromisso de

constituição de consórcio, por escritura pública ou documento particular registrada em Cartório de

Registro de Títulos e Documentos, indicando a empresa Líder, bem como a participação, as

obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer

um deles, tanto na fase externa do procedimento licitatório como também na fase contratual.

8.3.2. Para fins de habilitação jurídica e de regularidade fiscal cada consorciado deverá

apresentar os documentos exigidos no subitem 13 – Da Habilitação.

8.3.3. Quanto à qualificação técnica, cada empresa integrante do consórcio deverá apresentar a

Certidão de Registro da Pessoa Jurídica do CREA.

8.3.4. No que se refere às qualificações técnica profissional e operacional exigidas é admitido o

somatório de acervos de cada empresa consorciada para atendimento deste certame.

8.3.5. A qualificação econômico financeira, cada consorciada deverá apresentar suas respectivas

demonstrações financeiras, bem como cada consorciada deverá possuir índices contábeis

mínimos indicados no Edital. Da mesma forma, cada consorciada deverá apresentar a Certidão

de Falência e Recuperação Judicial.

8.3.6. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de

um consórcio ou isoladamente.

8.3.7. Responderão solidariamente os integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na

fase da licitação quanto na de execução do contrato.

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

à empresa brasileira, observado o item 8.3.1.

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

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 8.3.1.

8.4. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:

8.4.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

8.4.2. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Estado de

Mato Grosso, durante o prazo da sanção aplicada;

8.4.3. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante

ou responsável pela licitação;
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8.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

8.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

8.7. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se

comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo

juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão

econômica e financeira para o certame.

8.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital;

8.9. Empresa submissa a concurso de credores;

8.10. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da Prefeitura Municipal de Primavera

do Leste - MT.

8.11. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou

administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo

de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.443/1992, observando o contraditório e a

ampla defesa a todos os interessados.

8.12. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica,

e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos

de bens e serviços a estes necessários;

8.13.A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade

e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

8.14. As Microempresas ou as Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir dos

benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, deverão apresentar no Ato

do Credenciamento:

8.14.1. REQUERIMENTO, assinado por representante/sócio da empresa, solicitando valer-se do
tratamento diferenciado concedido à microempresa e empresa de pequeno porte pela LC nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, podendo utilizar o
modelo constante do Anexo VIII deste edital;

8.14.1.1. Devendo apresentar também:
a.1) Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL:

a.1.1) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita
Federal;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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a.1.2) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º,
da Lei Complementar Federal 123/2006;
a.1.3) Certidão da Junta Comercial Atualizada.

a.2) Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL:
a.1.1) Demonstração do resultado do exercício - DRE, comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da LC 123/2006;
a.1.2) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º da
LC 123/2006;
a.1.3) Certidão da Junta Comercial Atualizada.

8.15. Juntamente com o requerimento solicitado no item anterior, no caso de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte as quais queiram participar deste certame beneficiando-se do

sistema diferenciado elencado na LC 123/2006 deverão apresentar, CERTIDÃO ATUALIZADA

emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte;

8.16. A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pela licitante que queira

beneficiar-se do sistema diferenciado, no momento do credenciamento, acarretará na preclusão

de tal direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo invocá-lo ou solicitá-lo

posteriormente;

8.17. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da L.C. 123/2006,

caracterizará crime de que trata o art. 299 do código Penal, sem prejuízo do enquadramento em

outras figuras penais e das sanções previstas neste deste edital;

8.18. Será observado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pelo regime
diferenciado da L.C. 123/2006, desde que atendido o exposto no item 8.1. deste edital, conforme

segue:

8.18.1. O enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dar-se-á nas

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial em seu art. 3º, observando-

se a inocorrência de quaisquer impedimentos do § 4º do mesmo artigo;

8.18.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º

da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, às Microempresas e Empresa e Pequeno Porte;

8.18.3. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006

independente da habilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado para a

obtenção do regime tributário simplificado;

8.18.4. Os licitantes que se enquadram nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
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123, de 14 de dezembro de 2006, e que não possuam quaisquer dos impedimentos do § 4º do

artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos

legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado,

estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei,

conforme modelo do Anexo VIII;

8.18.5. A sociedade que deixar de atender à exigência do item acima não poderá fazê-lo

posteriormente. Nesse caso, a não apresentação da declaração importará na renúncia pelo

interessado do tratamento consagrado na Lei complementar nº 123/2006.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT e mediante prévia e

expressa autorização, o contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo

das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar para as atividades que não

constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovação técnica

operacional ou profissional até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem

substancialmente as cláusulas pactuadas.

9.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como

requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida a apresentação de atestados que

comprovassem execução de serviço com características semelhantes.

9.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a

CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

9.4. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com

parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de

qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.

9.4.1. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de

prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e

da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação.

9.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e

coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratação.

9.6. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Prefeitura Municipal

de Primavera do Leste - MT que estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre
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seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou

ocupantes de cargo comissionado..

9.7. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a Prefeitura

Municipal de Primavera do Leste - MT e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação

de nenhuma espécie entre a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT e a subcontratada,

inclusive no que pertine ao pagamento direto a subcontratada.

9.8. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única

responsável perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, mesmo que tenha

havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços

integrantes desta licitação.

10. DA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, RECEBIMENTOS E ABERTURA DOS
ENVELOPES

10.1.Na elaboração das propostas de preços é necessário que os licitantes apresentem o valor

global no mês-base do orçamento Tabela SICRO/SINAPI-MT (abril/2020), em moeda corrente

nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução da obra

objeto da licitação, atendendo aos seguintes itens: quadro resumo de preços; planilha de preços

unitários e totais por item de serviço; planilha de composição de preços unitários; cronograma

físico financeiro.

10.2. As empresas participantes deverão apresentar as propostas de preços com a composição

do percentual de Benefício e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global.

A Licitante deverá apresentar proposta com a opção de folha de pagamento desonerados ou não.

Em caso de optante por desoneração da folha de pagamento, conforme a Lei 13.161/2015

apresentar ainda Declaração de optante por desoneração;

10.3. A Composição do BDI deve atender o disposto no Acórdão nº 2622/2013- TCU e de

acordo com a opção de encargos sociais escolhida, em valores nominais como também sob a

forma percentual, com a indicação do Responsável Técnico e nº de Registro no Conselho

competente em todas suas folhas;

10.4. Na Planilha de Orçamento deve constar o valor do BDI;

10.5. Apresentar a composição do BDI, conforme o projeto básico.

10.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação

de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados

como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser

cotados na planilha orçamentária;
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10.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislação tributária;

10.6.1. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de

Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não

deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU,

Súmula 254);

10.6.2. Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e

COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI

correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma

a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios

tributários concedidos pela legislação tributária;

10.6.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as

alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei

Complementar nº 123/2006;

10.7. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não

poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (SESI,

SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

10.8. É necessário que os licitantes apresentem também o cronograma físico-financeiro na forma

do é apresentado no item 4.2.1 do Volume 4 do Projeto Executivo.

10.9. A proposta, que compreende a descrição do material e/ou serviços ofertados pelo licitante,

preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes nos anexos

deste edital.

10.10. A planilha orçamentária constante da proposta a ser apresentada deverá ser elaborada de

acordo com o item 4.1 do Volume 04 do Projeto de Engenharia.

10.11.No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de

Licitação receberá os envelopes contendo os documentos de proposta de preços, os quais

deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e rubricado no fecho, contendo os

seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPSOTA DE PREÇO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RDC Nº. 001/2021 PROCESSO Nº 040/2021
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ Nº. ________________________
DATA/HORA: 23/04/2021 ÀS 07:30 HS.

10.12.Todas as folhas dos documentos inclusos no ENVELOPE, deverão estar rubricadas pelo

representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a

refletir o seu número exato;

10.13.A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será

suprida pelo representante credenciado ou por membro da Comissão na sessão de abertura dos

respectivos envelopes, nos termos do presente edital.

10.14.O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às

exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as

transações que forem efetuadas assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA e seus

lances;

10.15.O envelope 01 – PROPOSTA DE PREÇO deverá conter todos os elementos a seguir

relacionados:

10.16. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo

representante legal da licitante, com preços globais em real, contendo CNPJ/MF, endereço

completo, telefone, fax para contato e, se possível endereço eletrônico (e-mail), n.da conta

corrente, agência e respectivo Banco.

10.17. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da

entrega da mesma.

10.18.A Proposta deverá conter preços unitários e totais, sendo que os preços unitários de cada

item não deverão ser maiores que os preços referenciais do orçamento da Prefeitura Municipal

de Primavera do Leste - MT.

10.19.A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todos as despesas, tais como:

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, equipamentos, impostos, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, treinamentos, deslocamento de

pessoal, transportes, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o

valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, não

sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas.

10.20.É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre
a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidos para o fornecimento, objeto
desta licitação, no mercado interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento
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de incidência tributário, ou outras correlatas.

10.21.A licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, uma via da Proposta de Preço em arquivo

eletrônico (CD ou DVD), na forma de planilha eletrônica protegida, com a finalidade de facilitar a

análise da referida proposta por parte da Comissão.

10.22. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e

seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis

10.23.A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo

proponente.

10.24.O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

10.25.A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante

pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. A licitação utilizará o critério de julgamento de menor preço sobre o preço total estimado.

11.2. No local, dia e hora definidos no preâmbulo deste edital, a Comissão após ter recebido do
representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a proposta de preço
acompanhada dos documentos de seu credenciamento, conforme subitem 7.1, procederá ao que
segue:

11.3. Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do
instrumento de credenciamento e seu documento de identificação;

11.4. Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS.

11.5. Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-
as da seguinte forma:

11.6. Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a carta de
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO, prevalecerá o primeiro;

11.7. Entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

11.8. A Comissão reservadamente verificará a conformidade do preço global da proposta mais
vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação.

11.9. As propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade.

11.10. Ordenamento das Propostas de Preços por ordem decrescente de vantajosidade.

11.11. A proposta de preços de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a
execução do objeto da licitação em questão.

11.12. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.
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11.13. A comissão de licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance já ofertado, a partir do autor
da proposta menos vantajosa, seguido dos demais.

11.14. A desistência do licitante em apresentar lances verbais, quando convocado, implicará sua
exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, para
efeito de ordenação das propostas de preços;
11.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-
se a licitante às sanções previstas neste Edital.

11.16. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.

11.17. Não será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta até
que se encontre a proposta vencedora. São considerados lances intermediários os lances iguais
ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.

11.18. A apresentação de lances de cada licitante respeitará o intervalo mínimo de diferença de
valores de 1% do valor da proposta inicial mais vantajosa.

11.19. O intervalo mínimo de que trata o item 11.18 deste subitem deverá ser observado, tanto
em relação às propostas de cada licitante, como também com relação a melhor proposta/lance,
no caso de o lance intentar cobrir o menor preço registrado.

11.20. Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação;

11.21. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

11.22. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante
pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

11.23. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos
seguintes critérios, nesta ordem:

11.24. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada
em ato contínuo à classificação;

11.25. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliação instituído;

11.26. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.27. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento tecnológico no País;

11.28. Sorteio;

11.29. A Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à
administração pública, a PROPOSTA adequada ao lance vencedor, no prazo de 02(dois) dias úteis,
juntamente com a Documentação Complementar de Habilitação, sujeitando-se a Licitante às
sanções previstas neste Edital.

11.30. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente poderá solicitar,
contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas no edital.
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11.31. A negociação será realizada em sessão pública, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.

11.32. O Presidente anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa
de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da
aceitação do lance de MENOR PREÇO.

11.33. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO.

12. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

12.1. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu

menor preço/) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso:

12.2. Contenha vícios insanáveis;

12.3. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

12.4. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento

estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto

7.581/11.

12.5. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; ou
apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde

que insanável.

12.6. A COMISSÃO de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da

proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.7. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

do orçamento estimado pela administração pública, ou

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

12.8. A administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da

sua proposta.

12.9. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível

com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de

produtividade adotados nas composições do valor global.

12.10. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem

fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
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12.11. O percentual de desconto apresentado pelos Licitantes deverá incidir linearmente sobre

os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório, nos

termos do Parágrafo único.do Art. 27 do Decreto n° 7.581/2011.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. Os documentos de habilitação exigidos neste edital e seus anexos deverão ser

apresentados pelo licitante melhor classificado após o julgamento da PROPOSTA DE PREÇO em

uma única via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RDC Nº. 001/2021 PROCESSO Nº 040/2021
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ Nº. ________________________
DATA/HORA: 23/04/2021 ÀS 07:30 HS.

13.2. Todos os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer

processo de cópia, ou ainda, publicado em órgãos de imprensa oficial, desde que perfeitamente

legíveis.

13.3. Quando os documentos de habilitação forem apresentados em fotocópias, sem

autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais, no

horário requerido pela Comissão que os autenticará, se for o caso;

13.4. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante e na

proposta poderá ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente à sessão da abertura

e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

13.5. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão às

exigências deste item mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos

consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com

poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente.

13.6. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar encadernadas,

rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira

à última, de modo a refletir o seu número exato;

13.7. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será

suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de

abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital. O ENVELOPE II, dos

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

13.8. Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO assinada,
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obrigatoriamente, pelo representante legal da Licitante,conforme modelo ANEXO IX -
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO):
13.9. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação;

13.10. Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda

Constitucional nº 20, de 1998);

13.11. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III, do

art. 5º da Constituição Federal;

13.12. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa N.2, de 16 de

setembro de 2009, da SLTI/MPOG;

13.13. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à

tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal

Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n. 8. 666/93, além de

poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente edital.

13.14. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

13.14.1. A Comissão verificará mediante consulta “on line” nos respectivos sítios eletrônicos

dos órgãos oficiais:

13.14.2. A lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU –

https//contas.tcu.gov.br;

13.14.3. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de

EMPRESAS inidôneas e suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência

<http:/www.portaltransparencia.gov.br>;

13.15. Habilitação Jurídica.

13.15.1. Cédula de identidade, ou documento equivalente (com foto), e Registro Comercial

quando se tratar de empresa individual;

13.15.2. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por

ações acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. (Os documentos

em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva).

13.15.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhadas de prova

de diretoria em exercício.

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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13.14. Regularidade Fiscal e Trabalhista.
13.14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

13.14.2. Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária.

13.14.3. Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de serviço –

FGTS;

13.14.4. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo

domicílio tributário;

13.14.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.14.6. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, emitida pela

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, ou equivalente na hipótese de a

licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação;

13.14.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

13.15. – Qualificação Técnica:
13.15.1. A empresa licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica

pertinente e compatível com o objeto desta licitação, podendo o mesmo ser emitido por

pessoa jurídica de direito público ou privado.
13.15.2. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será

considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da

empresa proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial,

empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos

uma mesma pessoa física ou jurídica, proprietário ou titular da empresa emitente e da

empresa proponente .
13.15.3. A comprovação de aptidão da empresa para a execução do objeto da licitação, nas

características, quantidades e prazos especificados neste edital, deverá ser demonstrada

mediante a apresentação de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, devidamente acompanhado do Registro do Atestado emitido pelo CREA;

13.15.4. A licitante deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo, Execução de

Construção de complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação,

apresentando Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de

quaisquer das empresas que o compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado,

para órgão ou entidade da Administração pública direta ou indireta, federal, estadual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de

características técnicas às do objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de

fiscalização da execução de obras/serviços, que comprove a execução dos serviços

descritos no Quadro abaixo:
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COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE – PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA

Item Discriminação Unidade Orçada Quantitativo

a ser

comprovado.

1.2.1 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm -
confecção (hélice contínua)

M 1.080 540

1.2.7/1.3.
2/

concreto FCK = 25 MPa - confecção
em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

M3 357.623 178.811

1.3.3/1.
4.4/2.10
.3/1.2.8

Armação em aço CA-50 -
fornecimento, preparo e colocação

KG 44.138,40 22.069,20

1.1.2. Viaduto em concreto pré-moldado
protendido

M² 187,92 93,96

13.15.5. Na comprovação de capacidade profissional, os responsáveis técnicos devem ter

experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior

aos previstos no projeto, que comprove a parcela relevante, de pavimentação d e rodovia,

conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução emitido por pessoa

jurídica e registrado no CREA. Cada responsável técnico só poderá representar uma única

empresa, sob pena de inabilitação das licitantes.

CAPACIDADE PROFISSIONAL
Item Discriminação Unidade Orçada Quantitativo

a ser

comprovado.

1.2.1 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm -
confecção (hélice contínua)

M 1.080 540

1.2.7/1.3.
2/

concreto FCK = 25 MPa - confecção
em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

M3 357.623 178.811

1.3.3/1.
4.4/2.10
.3/1.2.8

Armação em aço CA-50 -
fornecimento, preparo e colocação

KG 44.138,40 22.069,20

1.1.2. Viaduto em concreto pré-moldado
protendido

M² 187,92 93,96

13.15.6. A licitante deverá apresentar certidão comprobatória de inscrição ou registro e
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regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região a que estiver vinculada, que

comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação.

13.15.8 Relação dos equipamentos mínimos, considerados essenciais para a execução do

objeto a ser licitado, de acordo com o Projeto Executivo.

13.15.9 Relação de equipe mínima, considerados essenciais para a execução do objeto a

ser licitado, dentro do cronograma estabelecido e de acordo com o projeto executivo.

13.15.10. Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, a ser emitida pela

licitante, de que os equipamentos necessários para execução dos serviços de que trata o

objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da

contratação.

13.15.11. Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior vinculados ao

quadro permanente da empresa e constante do seu registro/certidão de inscrição no CREA

ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional como responsável técnico,

comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de

serviços compatíveis ao objeto da licitação.

13.15.12. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade

técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista

para entrega da proposta.

13.15.13. Entende-se, para fins deste edital, como pertencentes ao quadro permanente:

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia

da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade

anônima;

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou

Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe competente

da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a

apresentação de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do

Trabalho;ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do profissional;ou d3)
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Contrato de Prestação de serviços futuro, sem vínculo empregatício.

13.15.14. Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal do

serviço, deverão ser apresentados os documentos a seguir:

13.15.14.1. Declaração formal do contratante principal, confirmando que o licitante tenha

participado da execução do serviço objeto do contrato;

13.15.14.2. Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o

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

13.15.14.3. Contrato firmado entre o contratado principal e o licitante subcontratado;

13.16. DA QUAIFICAÇÃO ECONÔMICA FINACEIRA
13.16.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou

de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omiss ão

desta, expedida a menos de 90(noventa) dias contados da data da sua apresentação.

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3(três) meses da data de

apresentação da proposta.

13.16.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

13.16.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com

os termos de abertura e encerramento.

13.16.5. Para as sociedades anônimas (Lei n. 6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia

registrada ou autenticadas na Junta Comercial.

13.16.6. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelo índice de liquidez geral (LG),

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultante da aplicação das

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

SG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

( Passivo Circulante)
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13.16.7.O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui

patrimônio líquido igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor total estimado da contratação.

13.16.8. As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial somente poderão participar do

certame caso seja comprovada a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo

juízo competente.

14. DOS RECURSOS

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma

imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer. A falta de manifestação imediata e

motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

14.2. A comissão examinará a intenção de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a;

14.3. Será concedido ao licitante que tiver sua manifestação de intenção aceita, o prazo de

05(cinco) dias úteis, para apresentação das razões do recurso, sendo-lhe assegurada vista

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.4. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões no

mesmo prazo, a contar do término do prazo do licitante vencedor recorrente, sendo-lhes

assegurada vista dos autos.

14.5. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela

Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão

do Presidente antes da adjudicação.

14.6. Caso não ratifique a decisão do Presidente, a Autoridade Competente determinará as

medidas que julgar cabíveis no caso.

14.7.O recurso contra a decisão do Presidente não terá efeito suspensivo.

14.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura

Municipal de Primavera do Leste - MT, nos dias úteis no horário de 07h30min às 13h00min.

14.9. Os textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no seguinte endereço eletrônico:

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

14.10. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

14.11. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus
ANEXOS não serão conhecidos;

http://www.sinfra.mt.gov.br/documentos/licita%C3%A7%C3%B5es
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14.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia
de início e incluir-se-á o do vencimento.

14.13. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em

dia de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT.

15. DO ENCERRAMENTO

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Prefeitura Municipal de

Primavera do Leste - MT poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;

15.1.1. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a

Autoridade Competente que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão

requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato.

15.1.2. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site da Prefeitura Municipal de

Primavera do Leste - MT os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem

como os valores do orçamento previamente estimado para a contratação;

15.2. É facultado a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, quando a Licitante

adjudicatária não cumprir as condições deste Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de

execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente

no prazo e condições estabelecidas:

15.3.Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei

12.462/2011 e neste edital;

15.4.Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do

Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.

15.5.Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT poderá convocar os Licitantes remanescentes,

na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes,

desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação,

inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste Edital.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
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16.1. O adjudicatário, antes da assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as

condições previstas neste edital, conforme disposto no art. 56 da lei n.8.666/93, desde que

cumpridas as obrigações contratuais.

16.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo

de 2% (dois por cento).

16.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA:

16.3.1.1. A Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definidos pelo Ministério da

Fazenda, conforme orientação técnica n.040/2010/AGE;

16.3.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil,

em conta específica, com correção monetária, em favor da CONTRATANTE.

16.3.1.3. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do

Prestador de Serviço”, ou;

16.3.1.4. Fiança bancária.
16.3.1.5. A renovação da garantia se dará a cada prorrogação contratual e o valor assegurado

será aumentado proporcionalmente após cada repactuação ou acréscimo contratual.

16.3.1.6. A CONTRATANTE poderá utilizar totalmente a garantia exigida para ressarcir-se de

multas estabelecidas no contrato, ou ainda para o pagamento de qualquer obrigação, inclusive

indenização a terceiros.

16.3.1.7. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA, pro-rata tempore pela fórmula estabelecida na Minuta do Contrato

deste EDITAL, atualizada a partir da data de recolhimento à Prefeitura Municipal de Primavera do

Leste - MT;

16.3.1.8. Os Títulos da Dívida Pública serão admitidos desde que emitidos pelo Tesouro

Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a

fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do
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SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda,

ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua

titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA;

16.3.2. FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO VIII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fiança fornecida por

estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e

documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

16.3.2.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco;

16.3.2.2. Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;

16.3.2.3. Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;

16.3.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

16.3.3. SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora

legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

16.3.3.1. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR SUSEP Nº

477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo I;

16.3.3.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

16.3.3.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar

Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO (TOMADOR) em

relação à obra.

16.3.3.4. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral. Em

caso de impossibilidade de atendimento, deverá haver expressa justificativa a ser aceita pela

Secretaria.

16.3.3.5. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

16.3.3.5.1. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do

Contrato; 16.3.3.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

16.3.3.5.3. Nome e número do CNPJ do SEGURADO (Prefeitura Municipal de Primavera do Leste -
MT);

16.3.3.5.4. Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);

16.3.3.5.5. Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp
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16.3.3.6. A garantia do Seguro Garantia somente será liberada ou restituída após a execução do

contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e

sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei

nº 8.666/93, além das hipóteses abaixo previstas:

I – Quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado

mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – Quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais

casos; ou

V – Quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas

Condições Especiais previstas na Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013 e seus

Anexos.

16.4. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus

endossos e aditamentos, devem expressar a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT

como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou

Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

16.5. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será

liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha

cumprido todas as obrigações contratuais.

16.6. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, o prazo para

recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogação, repactuação ou

alteração efetiva no Contrato;

16.7. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando

houver acréscimo de objeto;

16.8. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador

dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

16.9. A Licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária

conforme ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO).

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. O prazo de execução dos serviços contratados será de 150 (cento e cinquenta) dias
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consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de início pela Prefeitura Municipal de

Primavera do Leste - MT.

17.2. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá

apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo necessário, que por

sua vez analisará e tomará as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas

apresentadas.

17.3. Toda aquisição do produto deverá ter a indicação clara de sua procedência, do tipo e

qualidade de seu conteúdo.

17.4. O proponente deverá considerar a logística de transportes, bem como as disponibilidades

de fábricas, pois não serão admitidas justificativas para alterações nos preços propostos em

virtude de falta de produtos em determinada fábrica.

17.5. Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal do contrato do

CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à a autoridade superior, para

procedimentos inerentes a aplicação de penalidades.

17.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a reponsabilidade pela garantia da obra.

17.7. O prazo de garantia da obra será de 05(cinco) anos, a contar do recebimento dos mesmos.

17.8. No que tange aos critérios de aceitabilidade do objeto, reserva-se também ao fiscal do

contrato, o direito de recusar todo e qualquer material em desacordo com a solicitação,

obrigando-se o fornecedor a promover sua substituição, num prazo máximo de 30(trinta) dias

úteis, contados da notificação, sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de

Primavera do Leste - MT.

17.9. A elaboração do cronograma físico financeiro deve estar em consonância com o

cronograma apresentado no Projeto Executivo, podendo ser alterado mediante aprovação da

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA

18.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente convidada, para

assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital;

18.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado

pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura

Municipal de Primavera do Leste - MT.

18.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem

precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital;
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18.3. A CONTRATADA deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do

Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes.

18.4. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal

– CADIN, conforme disposto no artigo 6º da Lei n.10.522, de 19 de julho de 2002.

18.5. As obrigações da contratada estão definidas nos Anexos I e VI.

18.6. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações

da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou

prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma

omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

18.7. A CONTRATADA é obrigada a prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT e atender prontamente a

eventuais solicitações/reclamações.

18.8. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira

responsabilidade da contratada.

18.9. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros

contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados do Órgão ou

Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

18.10. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),

decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto

desta licitação.

18.11. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e

omitido em outro será considerado especificado e válido.

18.12. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do

ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato,

observando a legislação tributária vigente.

18.13. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços

propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.

18.14. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço,

para representá-lo na execução do contrato.

18.15. A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a Prefeitura Municipal de
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Primavera do Leste - MT, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução

da fiscalização e medição dos serviços por parte da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste -

MT com área mínima de 50m², bem como meios de transporte adequados para a fiscalização das

obras pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT.

18.16. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de

acordo com os modelos adotados pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, que

deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.

18.17. A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura Municipal de

Primavera do Leste - MT e no interesse da segurança dos usuários da rodovia e do seu próprio

pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a

seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da

ABNT e do Ministério do Trabalho.

18.18. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira

responsabilidade do contratado.

18.19. O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART).

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, cujos valores serão

obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos preços

unitários propostos. Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para

EncargosSociais, Custos Administrativos, Remuneração da Contratada e Despesas Fiscais.

19.2. Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se processarão na forma de

CONTRATAÇÃO INTEGRADA, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos

no orçamento referencial da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT e os respectivos

valores propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição,

dentro dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro.

19.3. As demais cláusulas são aquelas previstas no Projeto Executivo, anexo I do Edital.

20. REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

20.1. Os preços contratuais em reais, para a execução das obras, serão reajustados pelo índice

de reajustamento de obras rodoviárias fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e

segundo o Decreto n.1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94.

20.2. Decorrido período superior a 1 (um) ano, contado a partir do mês base do orçamento, o

reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices
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do 1º mês de cada período subsequente de 12(doze) meses.

20.3. Não se admitirá como encargo financeiro, juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

20.4. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser

atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, após

decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota

fiscal.

20.5. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida a seguir:

R= Ii -lo *v

lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT Ii= Índice de

preço referente ao mês de reajustamento

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser ajustado.

20.6. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado
e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste - MT.
20.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

20.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO

21.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das

seguintes hipóteses:

21.1.1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior;

21.1.2. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no

Brasil à época de sua ocorrência são de responsabilidade da contratada.
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21.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não

decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no §

1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

21.1.4. Nos termos do artigo 19 § 2º da lei 12.462/2011, o julgamento do maior desconto terá

como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido

aos eventuais termos aditivos.

21.1.5. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera-se

mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

21.1.6. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos

unitários do orçamento estimado pela Administração Pública não poderá ser reduzida, em favor do

contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição

orçamentária.

21.1.7. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Sem prejuízo das regras previstas no art. 47 da Lei nº 12.462/11, e no Capítulo IV da Lei nº

8.666/93, comete ato passível de sanção o Licitante que:

22.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, para a assinar o

Contrato ou deixar de retirar a Nota de Empenho dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

deixar de entregar toda a documentação exigida para a celebração do contrato, ou apresentar

documentação falsa, ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de

contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízos das multas previstas

no contrato e demais cominações legais.

22.3. Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução desses

serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das

obrigações contratuais, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, e observada a

gravidade da ocorrência, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

22.3.1. Advertência;

22.3.2. Multa;

22.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Primavera do Leste - MT;
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22.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

22.4. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
22.5. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e

nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou

humana;

22.5.1. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos

serviços do Município, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

22.5.2. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 3 abaixo,

desde que, para as situações relacionadas aos graus 4, 5 e 6, tenha ocorrido apenas risco, e

não situação consumada;

22.5.3. A qualquer tempo, se constatado que o CONTRATADO executou percentual menor

que 90% (noventa por cento) do previsto para aquele período no cronograma físico-

financeiro por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE, à exceção das situações

previstas no subitem 25.4.3.1.4. e itens 25.4.3.1.5. e 25.4.3.1.6. desta cláusula.

22.6. Será aplicada multa nas seguintes condições:

22.6.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa, que

incidirá sobre os valores previstos para o pagamento do período em que ocorrer o atraso, de

acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado

pelo CONTRATANTE;

22.7. Será configurado o atraso injustificado na execução do objeto, quando os percentuais

mínimos admissíveis não forem atingidos até a data da medição dos marcos temporais, a cada

seis meses, fixados a partir do início da execução do objeto contratado, descritos a seguir:

22.8. CONTRATADO executar, até o final do sexto mês do prazo de execução do objeto,

percentual maior ou igual a 40% (quarenta por cento) e menor que 80% (oitenta por cento) do

previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado

pelo CONTRATANTE;

22.9. O CONTRATADO executar, até o final do décimo segundo mês do prazo de execução do

objeto, percentual maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) e menor que 80% (oitenta por

cento) do previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e

aprovado pelo CONTRATANTE;

22.9.1. O CONTRATADO executar, até o final do décimo oitavo mês do prazo de execução

do objeto, percentual maior ou igual a 60% (sessenta por cento) e menor que 80% (oitenta

por cento) do previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ela

apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

22.9.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra,

percentual maior ou igual a 70% (setenta por cento) e menor que o valor total do contrato;
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22.9.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a multas

variáveis e progressivas, a depender do percentual de execução, conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Multas por atraso injustificado

GRAU
MULTA

(Sobre o valor previsto para ser
executado no semestre em

análise)

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
(Conforme item 3.1.1)

1 0,05% 70% a 80%

2 0,15%
60% a 70% (até o limite da

tipificação de inexecução parcial –
item 3.2)

3 0,30%
Menor que 60%

(Até o limite da tipificação de
inexecução parcial – item 3.2)

22.9.4. No caso de o CONTRATADO executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término

do prazo fixado para a conclusão da obra, percentual maior ou igual 90% (noventa por cento)

e menor que o valor total do contrato, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o

saldo contratual;

22.9.5. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro

do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a

ADMINISTRAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa;

22.9.6. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de

incidência de novos atrasos;

22.10. No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por cento)

sobre o saldo contratual apurado no encontro de contas, incluindo aditamentos contratuais

formalizados;

22.10.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando, injustificadamente:
22.10.2. O CONTRATADO executar, até o final do sexto mês do prazo de execução do objeto,

percentual inferior a 40% (quarenta por cento) do previsto para aquele período no

cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

22.10.3. O CONTRATADO executar, até o final do décimo segundo mês do prazo de

execução do objeto, percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do previsto para aquele

período no cronograma financeiro por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

22.10.4. O CONTRATADO executar, até o final do décimo oitavo mês do prazo de execução

do objeto, percentual inferior a 60% (sessenta por cento) do previsto para aquele período no

cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

22.10.5. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra,

percentual inferior a 70% (setenta por cento) do total do contrato;

22.10.6. CONTRATADO executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término do prazo
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fixado para a conclusão da obra, percentual inferior a 90% do valor total do contrato

22.10.7. O CONTRATADO executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término do prazo

fixado para a conclusão da obra, percentual inferior ao valor total do contrato;

22.10.8. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 10% (dez por cento) sobre o

valor total do contrato;

22.10.9. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após o recebimento pelo CONTRATADO da

Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE;

22.10.10.Os percentuais de execução referidos nos itens anteriores serão apurados com base

na fórmula abaixo:

PE = (VPCE/VPC) x 100

PE = Percentual executado.

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma.

VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma.

22.11. 24.4.5.1. Além das multas previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas

multas, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 2 e 3 abaixo:

Tabela 2 – Valores das multas por gravidade das infrações

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00

Tabela 3 – Classificação das infrações por gravidade
INFRAÇÃO GRAU

Item DESCRIÇÃO
1 Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal

apresentado; por empregado e por ocorrência. 1

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços;
por empregado e por dia. 1

3
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar;

por ocorrência.
2

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material;
por ocorrência. 2

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por ocorrência. 3

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 3

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
fiscalização; por ocorrência. 3

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 3
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por ocorrência.

9 Utilizar as dependências do local da obra para fins diversos do objeto
do contrato; por ocorrência. 4

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem
motivo justificado; por ocorrência. 4

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 6

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 6
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no
prazo definido pela fiscalização, por dia de atraso; 1

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 1

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por
ocorrência. 1

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
fiscalização; por ocorrência. 1

17 Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de
seus funcionários; por ocorrência. 1

18
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por
ocorrência;

2

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
fiscalização; por ocorrência. 2

20
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

fiscalização, observados os limites mínimos estabelecidos por este
contrato; por serviço, por dia.

2

21
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalização; por
ocorrência.

3

22

Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do

trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas no Edital e Anexos da Concorrência nº

001/2021; por dia.

4

23
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos da Concorrência n º
001/2021, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.

4

24

Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-refeição,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato
nas datas avençadas, por dia e por ocorrência.

5

22.12. O somatório das multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este

limite, o CONTRATANTE poderá declarar a inexecução total do contrato;

22.13. Em caso de reincidência nas infrações listadas na Tabela 3, em razão de ausência de

gerenciamento adequado de pessoal por parte do CONTRATADO, configura causa de rescisão

unilateral do contrato;

22.14. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e

impedimentos de contratar com o MUNICÍPIO, com base no inciso III, art. 87, da Lei nº 8.666/93,

por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial do objeto;

22.15. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública, com base no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, dentre outros casos,

quando:

22.15.1. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

22.15.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
22.15.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o

MUNICÍPIO, em virtude de atos ilícitos praticados;

22.15.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do

contrato, sem consentimento prévio do MUNICÍPIO;

22.15.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do MUNICÍPIO após a assinatura do

contrato;

22.15.6. Apresentação, ao MUNICÍPIO, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo

ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução

do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

22.15.7. Em caso de inexecução total do objeto.

22.16. O presente contrato será rescindido unilateralmente pela Administração no caso de

inexecução parcial e/ou inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste

contrato e em legislação específica;

22.17. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o

Município de Primavera do Leste e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de multa;

22.18. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao

CONTRATADO.

22.19. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da

multa, a diferença será descontada da garantia contratual;

22.20. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO

obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação

oficial;

22.21. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo

CONTRATADO ao CONTRATANTE, o valor devido será encaminhado para inscrição em dívida

ativa;

22.22. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da

multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação

do CONTRATANTE;
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22.22.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja

para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos

por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por

cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração

contratante a promover a rescisão do contrato.

23. DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

23.1 A licitante deverá apresentar o Atestado de Visita e Informações Técnicas. As visitas

técnicas poderão ser agendadas, podendo ser acompanhada por Engenheiro da Superintendência

de Execução e Fiscalização de Obras da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, que

certificará a visita, expedindo o necessário Atestado, que deverá ser juntado à Documentação de

Habilitação, nos termos do inciso III do artigo 30, da Lei 8.666/93.

23.2. A visita deverá ser agendada com antecedência e ocorrer em até 01(um) dia útil anterior a

data da sessão da entrega das pospostas.

23.3. Horário de atendimento da Superintendência da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

- MT: das 07h00min às 13h00min e de 2ª a 6ª feira.

23.4. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato.

23.5. Caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar em substituição ao

atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da

lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos

trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração,

ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer

alterações contratuais, de natureza técnica e /ou financeira.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. As atas serão geradas e após o encerramento da sessão pelo Presidente da COMISSÃO;

24.2. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das

propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da

manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso;

24.3. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.

24.4.A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus

Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de
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qualquer pormenor;

24.5. No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus ANEXOS,
prevalecerão as disposições do primeiro.

24.6.A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação

da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do

instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis;

24.7.A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT reserva a si o direito de revogar a

presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou

ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da

PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou

desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade

financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou

ressarcimento de qualquer natureza;

24.8. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a

substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações,

corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do

processo;

24.9. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da

proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal da SINFRA, revalidar, por

igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;

24.10. Após decurso de prazo recursal da homologação e adjudicação da licitação, os envelopes

de habilitação lacrados que não foram analisados pela comissão, por desclassificação na fase de

habilitação, ficarão à disposição dos licitantes pelo prazo de 15(quinze) dias corridos, após esse

prazo sem o devido requerimento das empresas respectivas, os documentos serão descartados.

24.11. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato

vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Seção Judiciária do Mato Grosso, com exclusão de

qualquer outro.

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT , 29 de março de 2021
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Adriano Conceição de Paula

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROJETOS

E DEMAIS DESCRIÇÕES

CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO NA BR-070

Primavera do Leste/MT
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ANEXO III - QUADROS (Numerados de 01 a 04)

Quadro 01 – Relação dos Serviços Executados pelo proponente compatível com o objeto da
licitação.

Quadro 02 – Relação dos Serviços Executados por Profissional(is) detentor(es) de Atestado(s)
de Responsabilidade Técnica por Execução de Serviço(s) compatíveis com o objeto da licitação.

Quadro 03 – Relação e vinculação dos profissionais indicados para fins de comprovação da
capacidade técnico profissional.

Quadro 04 – Identificação, formação e experiência da equipe técnica.
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QUADRO
01

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O
OBJETO DA LICITAÇÃO

NºDE
ORDEM

PÁGIN
A

ATESTADO/CERTI
DÃO
Nº

CAT Nº EMPRES
A
CONTRATA
DA

EMPRESA
CONTRATA

NTE
PRINCIPAL

SERVIÇO EXECUTADO A
COMPROVAR (1)

QUANTIDA
DE

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos
serviços, e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente
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QUADRO
02

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S)
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COMO OBJETO
DA LICITAÇÃO

Profissional Indicado: Função proposta:

Nº DE
ORDEM

PÁGIN
A

ATESTADO/CER
TIDÃO
Nº

CAT
Nº

FUNÇÃO
DESEMPENHA
DA

SERVIÇO EXECUTADO A
COMPROVAR (1)

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante
Legal:

(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes
dos serviços, e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente
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QUADRO
03

RELAÇÃOEVINCULAÇÃODOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARAFINSDECOMPROVAÇÃO
DACAPACIDADETECNICO- PROFISSIONAL

Nº DE
ORDEM

NOME DO
PROFISSIONAL

ÁREA TÉCNICA
PROPOSTA

CÓDIG
OS

FUNÇÃO (I) NÍVEL (II) VINCULAÇÃO
(III)

REGIME (IV)

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificação, Qualificação e Assinatura do
Representante Legal:

OBSERVAÇÃO:
ÁREA TÉCNICA PROPOSTA:

Função(I)/Nível(II) Consultor/C
Coordenad
or/P0
Chefe de
Equipe/P1
Engenheiro
Residente/P2
Membro de Equipe
Sênior/P3
Membro de Equipe Júnior,
Engenheiro Auxiliar/P4

CÓDIG
OS: Vinculaç

ão (III)
1 -
Acionis
ta 2 -
Sócio
3 -
Empregado
CLT 4 -
Autônomo
5 - CompromissoFuturo
6 - Diretor

Regim
e (IV)

1 - Tempo Integral com
dedicação exclusiva 2 -
Tempo Integral
3 - Tempo Parcial
4 - Outros (especificar)
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QUADRO
04

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE TÉCNICA

Nome da Empresa Licitante: Nome do Técnico:

Data de
Admisssão:

Especializa
ção:

Data de
Nascimento:

Nacionalidade: Endereço:

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS
GRADUAÇÃO, ETC.

N
º

Discrimina
ção

Esclarecimento de Ensino
ou Entidade

Localidade: Duração: Ano de Conclusão:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Atestado/Certid
ão nº

CAT nº Pági
na

Identificação dos serviços
executados

Função
Desempen

hada
Período de
Execução

Indicado para a Função: Assinatura do Técnico:

Nome do Informante: Qualificação: Assinatura do Informante:

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:
1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos. (II) Informações adicionais devem constar no verso do
quadro.

2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e niveis definidos. (III) O DNIT se reserva o direito de exigir,
para fins de verificação, documentos, em original,

3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto. comprobatórios das informações fornecidas.
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Processo n. 0040/2021

ANEXO IV- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

RDC PRESENCIAL Nº /2021

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de..................................... ,
pelo preço global de R$ ( ), para execução em
( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução
dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal,
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relação a SINFRA.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da SINFRA, assumindo,
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade nº. expedida em / / ,
Órgão Expedidor , e CPF nº , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital
da licitação e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Processo n. 0040/2021
ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE
DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços
objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no
CNPJ
/ MF sob o nº.........................

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos a
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, por este Instrumento, sem qualquer ônus
adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que
viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de
divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na
divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste - MT em relação aos citados serviços:

1 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT poderá proceder quaisquer alterações
que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a
qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na
forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei
nº 12.378/2010.

2 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT poderá indicar ou anunciar o nome dos
autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do
empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não
indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação,
inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou
projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII,
alínea“g”.

3 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT poderá reutilizar os planos ou projetos
originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente
feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a SINFRA não
nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os
planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste - MT:o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com
destaque, a inscrição“PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO
LESTE - MT; e se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos
estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a
concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores
empregados da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade
das obras.

.................................,........de.................de ........

--------------------------------------------------------------------------
[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] [IDENTIDADE] –

[CPF / MF)
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ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO)

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

REFERÊNCIA: QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO A SER
RDC PRESENCIAL _/2021 UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE
EXPERIÊNCIA

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços
objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

_
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente
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ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO.

Ref.: RDC PRESENCIAL Nº /2021

Pelo presente termo, declaramos ter ciência de que a Garantia de Cumprimento do Contrato nº
, relativa ao Termo de Contrato nº , será analisada

pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT após a assinatura do retrocitado
Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou
complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta EMPRESA,
mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, a contar da data de notificação.

, de de .

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO VIII- CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO)
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Pela presente Carta de Fiança, o
Banco.......................................................... , com sede ........................ ,
CNPJ/MF nº ........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, com sede em Primavera do leste - MT, Mato
Grosso, CNPJ/MF nº , em caráter irrevogável e
irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios
estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma ,
sede _, CNPJ nº. da importância de
R$-

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC Nº
/201_-00. A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por

parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por
nossa Afiançada e a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT,
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de ( ) meses corridos, ou até a extinção de todas
as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT.
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de a Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste - MT se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento
da obrigação a que se refere a presente garantia.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.
Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida
entidade federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

, de de .

(assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas
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ANEXO IX - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Local e data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Ref.: RDC PRESENCIAL Nº /2021.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação

de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito)
anosem trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade nº. expedida em / / , Órgão
Expedidor , e CPF nº , Fone ( ) , Fax ( ) , E-
mail

como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de .

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO N° ____/2021
CONCORRÊNCIA Nº001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ZZZZ/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO NA BR-070, ENTR. RUA
PIRACICABA, ENTR. RUA RAFAEL BORGHETTI, COM EXTENSÃO
DE 14,40M E LARGURA DE 13,05M, EM PRIMAVERA DO LESTE -
MT, CONFORME EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS
ANEXOS, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A
EMPRESA__________.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, O MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE - MT, com sede à Rua Maringá nº 444, Centro, nesta Cidade,
inscrita CNPJ/MF nº 01.974.088/0001-05, por intermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, representada pelo Prefeito Municipal Sr. ______________, (qualificação),
doravante denominado, CONTRATANTE, e, a empresa ______________, com sede na
_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000, representada por
seu _____________ Sr. ________________, (qualificação), que também subscreve,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo nº ZZZZ/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência
nº001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO NA BR-070, ENTR. RUA PIRACICABA, ENTR. RUA
RAFAEL BORGHETTI, COM EXTENSÃO DE 14,40M E LARGURA DE 13,05M, EM
PRIMAVERA DO LESTE - MT, CONFORME EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS
ANEXOS, mediante o regime empreitada por preço unitário conforme segue:

Ite
m Qtd Und Descrição Resumida do Objeto Valor R$

01 01 OBRA CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) CASAS POPULARES xxxxxx

1.2. Caberá à contratada o fornecimento da mão de obra, ferramentas, máquinas e
equipamentos necessários e adequados para que todos os serviços sejam desenvolvidos com
segurança e qualidade;
1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Concorrência nº
001/2021 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
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independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo máximo 150 (cento e cinquenta)
dias, iniciando a contagem na data da expedição da Ordem Inicial de Serviços e de acordo
com a proposta da CONTRATADA.

2.1.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º
da Lei nº 8.666/93.

2.2. A inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará a aplicação das
penalidades previstas neste instrumento.

2.3. O presente contrato terá vigência pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo
ser rescindido a qualquer momento, caso ocorram ofensas a Legislação em vigor, ou por
conveniência da Administração.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma financeiro, bem como de justificativa e autorização
da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo, porém poderá ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC
(Índice Nacional de Custos da Construção), ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão no orçamento
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA a seguir

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

UND. ORÇAMENTÁRIA 09.00.3 COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGEM
UNIDADE EXECUTORA 09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGEM

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA 26.782.0027-1.137 OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA 1009 OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESA/FONTE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SOLICITAÇÃO 10/2021

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
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apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta-corrente indicados pelo contratado, conforme descrito no Cronograma
Financeiro, anexo ao edital Concorrência 001/2021.

5.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.3.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das
atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
5.3.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades
previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas
em sua totalidade.
5.3.1.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
5.3.1.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

5.4. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas,
inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de
comprovada procedência legal.

5.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

5.6. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo
detalhada.

5.7. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste instrumento contratual.

5.8. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

5.8.1.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da
última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à
execução contratual;
5.8.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.9. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
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apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.11. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.11.1.1. não produziu os resultados acordados;
5.11.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
5.11.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

5.13. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos
oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.14. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

5.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

5.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao Cadastro de Fornecedores.

5.18. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.

5.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.19.1.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.19.1.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal
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aplicável.

5.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) / 365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na
modalidade de .............................., correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total,
no prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura deste contrato, observadas as condições
previstas no “Capítulo 16” do Edital.

6.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
7.1. O Município de Primavera do Leste designará como Fiscais de Contrato, a serem
intitulados por meio de Portaria, sendo responsáveis por acompanhar, fiscalizar e conferir o
recebimento do material ou a execução do serviço, procedendo ao registro das ocorrências,
falhas e/ou defeitos detectados e adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada, os
seguintes:

Fiscal de Obra Tiago Oliveira Silva - Engenheiro Civil

Suplente do Fiscal
de Obra

Gabriel Alexandre dos Santos - Engenheiro Civil

Fiscal do Contrato Edson Márcio da Silva Xavier

Suplente do Fiscal Paulo Marcos de Moraes Coimbra

7.2. Eventuais alterações dos integrantes da Equipe de Fiscalização deverá ser realizada por
meio de Portaria a ser publicada no Diário Oficial, dispensado o apostilamento.

7.3. Caberá ao Fiscal, além das que perfazem na legislação vigente, Lei Nº 8.666/93 e a IN
SCL nº 006/2014, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa contratada caso seja
considerada em ordem para ser providenciado a liquidação.

7.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993;
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7.5. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
7.6. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato;
7.7. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.8. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos
técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;
7.9. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.10. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da
Lei nº 8.666, de 1993;
7.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma
físico-financeiro;

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada,
em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

8.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

8.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
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8.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Sem prejuízo das demais responsabilidades previstas no Edital de licitação ou neste
instrumento, a CONTRATADA responsabilizar-se-á, ainda:

9.1.1. Executar em até 150 (cento e cinquenta) dias o empreendimento, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, fornecendo e utilizando os equipamentos, ferramentas e utensílios de
qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e
demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula
este contrato, bem como na sua proposta;

9.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
9.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.1.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

9.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Contratante;

9.1.8. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito neste instrumento contratual;

9.1.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de
evitar desvio de função;

9.1.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução do empreendimento;

9.1.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
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licitação;

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

9.1.14. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de
serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.1.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;

9.1.17. Comunicar ao Fiscal do contrato e Fiscal da obra, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos
serviços;

9.1.18. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

9.1.19. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros;

9.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

9.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

9.1.22. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.1.23. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

9.1.24. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações
que integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado;

9.1.25. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.1.26. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do
memorial descritivo;

9.1.27. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício;

9.1.28. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
9.1.28.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
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libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado
na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
9.1.28.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata;

9.1.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos
ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;

9.1.30. Responsabilizar-se em confeccionar e instalar as placas indicativas,
sinalizadores, as barreiras, os sinais vermelhos, os sinais de perigo, os sinais de
desvio dentre outros, sendo que estes materiais deverão ser quantitativamente
suficientes para garantir a segurança das pessoas e da execução da obra;

9.1.31. CONTRATADA tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as
práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com
fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as
características especificadas do Memorial Descritivo.;

9.1.32. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e
ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes
os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características
físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser
feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não
darão causa a possíveis prorrogações de prazos;

9.1.33. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais
documentos anexos;

9.1.34. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos
pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2)
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões
que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.35. A Contrata no ato da assinatura do contrato deverá ter comprovação de que os
responsáveis técnicos e/ou membros da equipe pertençam ao quadro permanente da
empresa licitante, conforme item 17.3 deste edital;

9.1.36. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos
no dimensionamento da proposta.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução
desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das
obrigações contratuais, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, e observada a
gravidade da ocorrência, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

11.1.1.1. Advertência;
11.1.1.2. Multa;
11.1.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Primavera do Leste - MT;
11.1.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

11.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
11.2.1.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a
integridade patrimonial ou humana;
11.2.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
serviços do MUNICÍPIO, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
11.2.1.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 3 abaixo,
desde que, para as situações relacionadas aos graus 4, 5 e 6, tenha ocorrido apenas
risco, e não situação consumada;
11.2.1.4. A qualquer tempo, se constatado que o CONTRATADO executou percentual
menor que 90% (noventa por cento) do previsto para aquele período no cronograma
físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE, à exceção das
situações previstas nos itens 11.3.1.1.4., 11.3.2.1.5. e 11.3.2.1.6. desta cláusula.

11.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:
11.3.1.No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa, que
incidirá sobre os valores previstos para o pagamento do período em que ocorrer o
atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO
e aprovado pelo CONTRATANTE.

11.3.1.1. Será configurado o atraso injustificado na execução do objeto, quando
os percentuais mínimos admissíveis não forem atingidos até a data da medição dos
marcos temporais, a cada seis meses, fixados a partir do início da execução do
objeto contratado, descritos a seguir:
11.3.1.1.1. O CONTRATADO executar, até o final do sexto mês do prazo de
execução do objeto, percentual maior ou igual a 40% (quarenta por cento) e menor
que 80% (oitenta por cento) do previsto para aquele período no cronograma físico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;
11.3.1.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do décimo segundo mês do
prazo de execução do objeto, percentual maior ou igual a 50% (cinquenta por cento)
e menor que 80% (oitenta por cento) do previsto para aquele período no cronograma
físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;
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11.3.1.1.3. O CONTRATADO executar, até o final do décimo oitavo mês do prazo
de execução do objeto, percentual maior ou igual a 60% (sessenta por cento) e
menor que 80% (oitenta por cento) do previsto para aquele período no cronograma
físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;
11.3.1.1.4. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de
conclusão da obra, percentual maior ou igual a 70% (setenta por cento) e menor que
o valor total do contrato.
11.3.1.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o
CONTRATADO a multas variáveis e progressivas, a depender do percentual de
execução, conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Multas por atraso injustificado

GRAU
MULTA

(Sobre o valor previsto para ser
executado no semestre em

análise)

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
(Conforme item 3.1.1)

1 0,05% 70% a 80%

2 0,15%
60% a 70% (até o limite da

tipificação de inexecução parcial –
item 3.2)

3 0,30%
Menor que 60%

(Até o limite da tipificação de
inexecução parcial – item 3.2)

11.3.1.3. No caso de o CONTRATADO executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o
término do prazo fixado para a conclusão da obra, percentual maior ou igual 90%
(noventa por cento) e menor que o valor total do contrato, será aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o saldo contratual.
11.3.1.4. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do
registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a
ADMINISTRAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.

11.3.1.4.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em
caso de incidência de novos atrasos.

11.3.2.No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual apurado no encontro de contas, incluindo aditamentos contratuais
formalizados.

11.3.2.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando, injustificadamente:
11.3.2.1.1. O CONTRATADO executar, até o final do sexto mês do prazo de
execução do objeto, percentual inferior a 40% (quarenta por cento) do previsto
para aquele período no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e
aprovado pelo CONTRATANTE;
11.3.2.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do décimo segundo mês do
prazo de execução do objeto, percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do
previsto para aquele período no cronograma financeiro por ele apresentado e
aprovado pelo CONTRATANTE;
11.3.2.1.3. O CONTRATADO executar, até o final do décimo oitavo mês do
prazo de execução do objeto, percentual inferior a 60% (sessenta por cento) do
previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pelo CONTRATANTE;
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11.3.2.1.4. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de
conclusão da obra, percentual inferior a 70% (setenta por cento) do total do
contrato;
11.3.2.1.5. O CONTRATADO executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o
término do prazo fixado para a conclusão da obra, percentual inferior a 90% do
valor total do contrato.
11.3.2.1.6. O CONTRATADO executar, ao final de 150 (cento e cinquenta) dias
após o término do prazo fixado para a conclusão da obra, percentual inferior ao
valor total do contrato.

11.3.3.No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato.

11.3.3.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso
injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após o recebimento
pelo CONTRATADO da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

11.3.4.Os percentuais de execução referidos nos itens anteriores serão apurados com base
na fórmula abaixo:

PE = (VPCE/VPC) x 100
PE = Percentual executado.

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma.
VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma.

11.3.5.Além das multas previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas Tabelas 2 e 3 abaixo:

Tabela 2 – Valores das multas por gravidade das infrações

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00

Tabela 3 – Classificação das infrações por gravidade
INFRAÇÃO GRAU

Item DESCRIÇÃO
1 Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal

apresentado; por empregado e por ocorrência. 1

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
serviços; por empregado e por dia. 1

3
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição

complementar; por ocorrência.
2

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de
material; por ocorrência. 2

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por 3



Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº001/2021 - Processo Administrativo nº 0040/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

P.M. PVA DO LESTE
C.P.L

Fls. nº____________

Visto ____________

ocorrência.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 3

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
fiscalização; por ocorrência. 3

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorrência. 3

9 Utilizar as dependências do local da obra para fins diversos do
objeto do contrato; por ocorrência. 4

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,
sem motivo justificado; por ocorrência. 4

11
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause

dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por
ocorrência.

6

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 6
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes
no prazo definido pela fiscalização, por dia de atraso; 1

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 1

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por
ocorrência. 1

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
fiscalização; por ocorrência. 1

17 Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso
de seus funcionários; por ocorrência. 1

18
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por
empregado e por ocorrência;

2

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
fiscalização; por ocorrência. 2

20
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

fiscalização, observados os limites mínimos estabelecidos por
este contrato; por serviço, por dia.

2

21
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalização; por
ocorrência.

3

22

Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do
trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04),
nas quantidades previstas no Edital e Anexos da Concorrência

n.º001/2021; por dia.

4

23

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos da
Concorrência n.º001/2021, mesmo que não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
fiscalização; por ocorrência.

4

24

Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por
ocorrência.

5

11.3.6. O somatório das multas aplicadas ao longo da execução contratual não
poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
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contrato. Atingido este limite, o CONTRATANTE poderá declarar a inexecução
total do contrato.

11.4. Em caso de reincidência nas infrações listadas na Tabela 3, em razão de ausência
de gerenciamento adequado de pessoal por parte do CONTRATADO, configura causa de
rescisão unilateral do contrato.
11.5. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em
licitação e impedimentos de contratar com o Município de Primavera do Leste, com
base no inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no
caso de inexecução parcial do objeto.
11.6. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, com base no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, dentre
outros casos, quando:

11.6.1. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
11.6.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos praticados;
11.6.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros,
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razão da execução do contrato, sem consentimento prévio do Município;
11.6.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município após
a assinatura do contrato;
11.6.6. Apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar,
durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na
habilitação;
11.6.7. Inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.3 desta cláusula.

11.7. O presente contrato será rescindido unilateralmente pela Administração no caso
de inexecução parcial e inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções
prevista neste contrato e em legislação específica.
11.8. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com
o Tribunal de Contas da União e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de
multa.
11.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.

11.9.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.
11.9.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicação oficial.
11.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, o valor devido será encaminhado para
inscrição em dívida ativa.
11.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
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pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias
úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE.

11.9.4.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por
cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
12.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
12.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.
12.5. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
Unitário.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
13.3. É vedado à CONTRATADA:

13.3.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
13.3.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.3. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual
competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de
recebimento provisório.
14.4. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

14.4.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as
eventuais pendências verificadas.
14.4.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado
em até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente
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após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução
do contrato.

14.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
14.5.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO REAJUSTE
16.1. O valor do contrato será fixo, porém poderá ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção)- Colina 35 da FGV ( Índice Nacional da Construção Civil- Coluna 35-
FGV) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada.
16.2. Para reajustamento das etapas da obra será adotada a seguinte fórmula:

Onde:

R = É o valor do reajuste procurado para a respectiva etapa da obra.

V = É o valor da etapa a ser reajustada.

I = é o índice da “Coluna 35 - Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas -
Edificações” da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês em que se completar
um ano da data da apresentação da proposta ou do último reajustamento.

Io = índice da coluna citada, referente ao mês da apresentação da proposta.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

R =
I - Io

x V
Io
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

P.M. PVA DO LESTE
C.P.L

Fls. nº____________

Visto ____________

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Estado e Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamente as
licitações promovidas pela Administração Pública;
18.2. Fica Eleito o foro da Comarca de Primavera do Leste – MT, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas da presente avença.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
,_____________________________ _________________________
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