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TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/CPL/2016 

 
 

1. PREÂMBULO 
 

O MUNICIPIO DE NOVO MUNDO representado pela PREFEITURA MUNICIPAL, através 
da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria n.º 046/2016, de 12 de 
Fevereiro de 2016, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO com REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL visando à realização de obra pública, mediante as 
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se 
subordinam às normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
Data: 20 de Maio de 2016. 
Credenciamento: A partir dás 08h00 (Horário de Mato Grosso). 
Abertura das Propostas: A partir dás 08h00 (Horário de Mato Grosso). 
Local: Sala de Reuniões da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, situada na Rua 
Nunes Freire, n° 12 em Novo Mundo/MT. 
 

2. DO OBJETO 
 

2.1. Contratação de empresa habilitada em prestação de serviços de obra de engenharia 
para “revitalização e recuperação de via pública, compreendendo respectivamente o trecho 
entre: Perímetro Urbano / Rio Teles Pires (47,30 km) e MT 419 / Gleba Rochedo (79,50 
KM)”, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico (Anexo I). 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
3.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objetos desta Licitação correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Reduzido Órgão Unidade Função Subfunção 
Projeto / 
Atividade 

Programa Elemento 

193 09 001 26 782 0012 1068 449051 

 

3.2. O valor máximo estimado para a execução dos serviços é de R$ 205.000,00 (Duzentos 
E Cinco Mil Reais). 
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3.3. As despesas relativas ao exercício seguinte correrão a conta de dotação orçamentária 
do exercício seguinte, se for o caso. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Esta licitação é destinada a todas as empresas que atenderem a todas as exigências 
deste Edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta 
licitação. 
 
4.2. Os interessados em participar na licitação, deverão se cadastrar na Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo/MT, até o terceiro dia anterior a data prevista para recebimento das 
propostas, nos termos do artigo 22, §2° da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 

4.2.1. Os documentos apresentados para cadastramento poderão ser em original ou 
cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples quando apresentado 
o original para conferência e autenticação pelo servidor do Setor de Cadastros desta 
Prefeitura. 
 

4.3. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar da presente Tomada de 
Preços deverão trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por 
cartório. 
 
 4.3.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
 
 4.3.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
 

4.3.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de solicitar o 
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
4.3.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela Comissão 
Permanente de Licitação, desde que acompanhados dos originais. 
 

4.4. As validades para os documentos apresentados serão aquelas que constantes de cada 
documento ou estabelecidos em lei. 
 

4.4.1. Nos casos omissos, a Comissão Permanente de Licitação considerará como 
prazo de validade o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 
 

4.5. As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  
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4.6.1. Empresa que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, seja controladora coligada ou subsidiária entre si; 
 
4.6.2. Pessoas Jurídicas que foram penalizadas administrativa ou criminalmente em 
função de infrações ambientais; 
 
4.6.3. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato 
tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Prestadores 
de Serviços do Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 
4.6.4. Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócio figure como 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
 

4.6.4.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa 
licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas 
sanções previstas no artigo 90 da Lei 8.666/93. 
 

4.6.5. Empresas que entre seus sócios figure como sócio de outra empresa 
participante desse mesmo certame; 
 
4.6.6. Pessoa Física ou Jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação 
como subcontratada de outro licitante; 
 
4.6.7. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.6.8. Sociedades Cooperativas; 
 
4.6.9. Autor do Projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica que esteja 
vinculado a obra pública a que se refere o objeto deste certame. 
 

4.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na Proposta de Preços, exceto aqueles 
documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
4.8. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da 
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim a Comissão Permanente de Licitação do disposto no artigo 97 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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4.8.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 
certame. 
 

4.9. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante:  

 
4.9.1. Estar ciente das condições da licitação; 
 
4.9.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
 
4.9.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL; 
 

4.10. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 
4.11. Os interessados poderão retirar o Edital Completo, na sede da Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo-MT, na Rua Nunes Freire, nº 12 em Novo Mundo-MT ou através do site: 
www.novomundo.mt.gov.br.  
 
 

5. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
5.1. Consideram-se Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) para 
efeitos de participação no presente certame, àquelas que se enquadrem no disposto no 
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontrem 
em nenhuma das vedações descritas no §4° do citado artigo. 
 
5.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 

5.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado. 
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5.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.2.1, implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a regularização, ou revogar a 
licitação. 
 
5.4. Será assegurado, como critério de desempate, em sendo e caso, procedimento de 
sorteio. 
 
5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata 
a Lei Complementar n° 123/06 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do §4° do artigo 3º desse mesmo diploma (Anexo II). 
 

6. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 
que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 
envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 
viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas devidamente instruídas 
(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto a Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo/MT e/ou enviadas para o e-mail: prefeitura_novomundo@hotmail.com 
direcionado a Comissão Permanente de Licitação, que tem o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas úteis para respondê-las. 
 
6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 
realização do certame. 
 
6.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, abrir procedimento de responsabilização administrativa. 
 
6.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 
(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa nos termos do artigo 93 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. No horário previsto no preâmbulo deste Edital, cada empresa licitante poderá credenciar 
apenas um representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se junto a Comissão 
Permanente de Licitação, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para 
participação no certame. 
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7.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento 
através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma 
reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 
inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 
certame. 
 

7.2.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, 
registro e outros documentos legalmente aceitos) em vigor e acompanhado de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva, e cédula de identidade do outorgante e 
outorgado a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 
 

7.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 
deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo acompanhar também, cópia do Ato Constitutivo 
(contrato social, registro e outros documentos legalmente aceitos) e cédula de identidade 
do(s) sócio(s) proprietário(s). 
 
7.4. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das 
demais fases do procedimento licitatório. 
 
7.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
7.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 7.2 e 7.3, não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de consignar 
registro em ata ou praticar qualquer outro ato no processo. 
 
7.7. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar m° 123/06 deverá apresentar Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa de 
enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP. 
 

7.7.1. Quando for o caso, comprovação de que a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte é optante pelo Simples Nacional. 
 
7.7.2. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes do citado acima 
para efeito de comprovação de enquadramento de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 
 
7.7.3. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de 
Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido, 
implicará na anulação do direito da mesma em usufruir 
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o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar n° 123/06 e Decreto 
8.538/2015. 
 
7.7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que pretendam 
apresentar sua regularidade fiscal com alguma restrição, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, deverão apresentar a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação, de acordo com as exigências do edital. 
 

7.8. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação (Anexo IV), deverão vir FORA DOS ENVELOPES de PROPOSTA 
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo apresentados a Comissão 
Permanente de Licitação quando solicitados. 

 
7.8.1. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente 
de Licitação e juntados ao processo licitatório. 
 

7.9. As empresas que enviarem envelope sem representante presente na abertura do 
certame deverão encaminhar a declaração do Anexo IV, dentro do envelope de habilitação. 
 

8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
8.1. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o 
representante da licitante entregará os dois envelopes não transparentes e lacrados, um 
contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, independentemente 
de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de novos 
licitantes. 
 
8.2. O Envelope n.° 01 contendo os Documentos de Habilitação deverá ter expresso, em 
seu exterior, as seguintes informações:  
 

ENVELOPE N° 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ DA EMPRESA 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

 
 
8.3. O Envelope n.° 02 contendo a Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu 
exterior, as seguintes informações:  
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ENVELOPE N° 02 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ DA EMPRESA 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

 
8.4. Inicialmente, será aberto o Envelope dos Documentos de Habilitação, e logo após, o 
Envelope das Propostas de Preços. 
 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 
observando que:  
 

9.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais; 
 
9.1.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação, prevista no subitem 9.1.2.4: 
 

9.1.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
9.1.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por 
protocolos de requerimento; 
 
9.1.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar 
qualquer dispositivo contido em Lei vigente e deste Edital ou um de seus 
Anexos; 
 
9.1.2.4. Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos 
via internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, 
pela Comissão Permanente de Licitação, apenas para efeitos de 
comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 
 
9.1.2.5. O envelope referente aos documentos de habilitação DEVERÁ conter 
os documentos ORIGINAIS atualizados, ou cópia de cada documento 
individualmente AUTENTICADA, ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação no ato de abertura da 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos 
originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via 
internet; 
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9.1.2.5.1. Somente será autenticada por servidor desta Prefeitura, 
cópia fiel de documento original, se apresentado o documento 
ORIGINAL. 
 

9.1.2.6. Todos os documentos da licitante deverão estar com número do 
CNPJ e com o endereço respectivo da mesma, salvo os casos onde a licitante 
é filial e que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 

9.1.3. As certidões e/ou documentos que pela própria natureza exigem prazos e que 
não consta data de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias, anterior a data da 
abertura do certame. 
 

9.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de 
forma numerada, sequencial e inseridos no Envelope nº 01, são os seguintes: 
 

9.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do artigo 32, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. (Anexo V); 

a) A microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, possuir alguma restrição na 
documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos 
benefícios de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 deverá 
apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de 
habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do §4º do artigo 3º da mesma Lei Complementar. (Anexo II); 
 

9.2.2. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. (Anexo V); 
 
9.2.3. Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no 
Edital. (Anexo V); 
 
9.2.4. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da 
República, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93. (Anexo V); 
 
9.2.5. Declaração da licitante, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que 
terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar 
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a entrega nos prazos e/ou condições previstas. (Anexo V); 
 
9.2.6. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de 
empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou 
tomada de decisão. (Anexo V); 
 

9.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
9.3.1. Cédula de Identidade do proprietário da empresa licitante e dos respectivos 
sócios, se for o caso; 

 
9.3.1.1. Fica dispensado no caso de Sociedade Anônima. 

 
9.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
9.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
9.3.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.3.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; e 
 
9.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
9.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 
através da apresentação de Certidão de Tributos e a Dívida Ativa da União; 
 
9.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 
 
9.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (sede da licitante) por meio 
da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 
 
9.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal; 
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9.4.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; e 
 
9.4.7. Alvará de Localização e Funcionamento. 
 

9.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

9.5.1. REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante com a 
indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação, válido na data do 
presente certame; 
 
9.5.2. COMPROVAÇÃO de que a licitante possui, em seu quadro permanente na 
data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
reconhecido pelos órgãos de fiscalização Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e urbanismo – CAU; 
 

9.5.2.1 A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de 
nível superior acima exigida, será feita, em se tratando de sócio ou 
proprietário da empresa, por intermédio da apresentação do registro 
comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados 
dos documentos de eleição de seus administradores; e no caso de 
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado em 
cartório; 

 
9.5.2.2 É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável 
técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas 
as envolvidas; 

 
9.5.4. Certidão de Acervo Técnico – CAT, COM REGISTRO de Atestado de 
Capacidade Técnica, emitida por qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU, comprovando a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao 
objeto ora licitado; 
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9.5.5. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no órgão de classe, de que 

realizou SERVIÇO similar ao objeto deste certame. 

 
9.5.6. Declaração de que o representante legal e/ou engenheiro/arquiteto 
responsável técnico da empresa visitou o local da obra, com antecedência de até 03 
(três) dias uteis da data de abertura, sendo necessário solicitar a PREFEITURA 
MUNICIPAL através da Comissão Permanente de Licitação, o agendamento da 
visita por meio dos telefones (66) 3539-6065, de 2ª a 6ª feira (dias úteis) no horário 
de expediente das 07h00min às 11h00min. 
 

9.5.6.1. A licitante que não proceder à visita técnica deverá entregar 
declaração firmada pelo responsável da empresa, de que tem conhecimento 
do local, condições e peculiaridades do objeto (Anexo VII), assumindo assim 
inteira responsabilidade por eventuais constatações posteriores. Não serão 
aceitas justificativas da licitante alegando desconhecimento da situação física 
do local, nem de eventuais dificuldades para a execução dos serviços. 
 
9.5.6.2. A Secretaria Municipal da Administração, designará servidor para 
acompanhar o representante legal e/ou engenheiro técnico da proponente na 
vistoria ao local de execução dos Serviços. 
 

9.5.7. Termo de compromisso de execução dos serviços, com firma reconhecida, no 
qual o(s) profissional(is) de nível superior relacionados pelo licitante para fins de 
comprovação de qualificação técnica declarem que executarão, a serviço da licitante, 
os serviços pertinentes a sua especialidade, para o fiel cumprimento do objeto desta 
licitação; 

 
9.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
9.6.1. Comprovação de que possui capital social mínimo de R$ 2.050,00 (dois mil e 

cinquenta reais).  
 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
10.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da 
licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para 
expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas de sua tradução entre 
parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 
assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa 
(proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 
que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo:  
 

10.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente 
nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas 
casas decimais após a vírgula) e por extenso. Em 
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caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será 
considerado este último; 
 

10.1.1.1. Orçamento detalhado da obra, apresentado com duas casas 
decimais após a vírgula em planilha truncada, com quantitativos, custos 
unitários, parciais e totais dos serviços especificados, datados, 
CARIMBADOS E ASSINADOS pelo engenheiro responsável técnico da 
empresa na última folha, onde conste o valor global da obra, e rubricado em 
todo o restante das folhas. 

  
10.1.1.2. O orçamento detalhado da obra mencionado no subitem 10.1.1.1. 
deverá estar com detalhamento dos preços unitários, bem como o 
detalhamento dos componentes de LUCROS E DESPESAS INDIRETAS-LDI 
- e dos respectivos percentuais praticados. 

                
10.1.1.3. A planilha orçamentária da prefeitura municipal, deste edital, 
apresenta os preços unitários e quantidade de serviços. Os preços unitários 
devem ser considerados como estimados, cabendo à Licitante, segundo 
metodologia própria, avaliar e adotar seus próprios valores; 
 
10.1.1.4. Prazo de Execução do Objeto da licitação, apresentado através do 
cronograma físico-financeiro, CARIMBADOS E ASSINADOS pelo engenheiro 
responsável técnico da empresa na última folha. 

 
10.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: 

10.1.2.1. Razão ou denominação social; 
10.1.2.2. Endereço completo; 
10.1.2.3. Telefone/fax e e-mail; 
10.1.2.4. Número do CNPJ/MF; 
10.1.2.5. Se possível, número da conta corrente, agência, e respectivo banco, 
praça de pagamento. 
 

10.1.3. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação; 

 
10.1.3.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considera como 
válida pelo período de (60) sessenta dias a contar da data de sua 
apresentação. 
 

10.1.4. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam 
todos os custos operacionais da atividade, incluído frete, seguros, tributos incidentes, 
bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com 
serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar 
custos adicionais. 
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10.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo o objeto desta Tomada de Preços ser executado, sem ônus adicionais; 
 
10.3. A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não 
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo está informação deverá ser 
fornecida na fase de julgamento; 
 
10.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado 
sob pena de desclassificação da proposta; 
 
10.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os 
quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 
 
10.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos; 
 
10.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação; 
 
10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta 
apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras 
que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao 
preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais 
devidamente avaliadas e justificadas a Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 
10.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus 
Anexos ou da Legislação aplicável; 
 
10.9.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
10.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital; 

 
10.10. A simples participação neste certame implica em: 
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10.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das 
empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 
realização de tais atos; 
 
10.10.2. Comprometimento da empresa vencedora em prestar os serviços objeto 
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus 
anexos; 
 

11. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
11.1. Encerrada a fase de recebimento dos envelopes a Comissão Permanente de Licitação 
procederá à abertura do envelope contendo os Documentos de Habilitação da licitante, 
verificando assim sua regularidade; 
 
11.2. Constatado o atendimento das exigências deste Edital, será então aberto o envelope 
contendo as Propostas de Preços; 
 
11.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Comissão 
Permanente de Licitação examinará as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 
Edital; 
 
11.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Presidente poderá suspender a sessão 
e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, 
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o artigo 48, §3° da 
Lei nº 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas apresentadas; 
 
11.5. Da suspensão da sessão pública de realização da Tomada de Preços será lavrada ata 
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 
representantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

12. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
12.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL; 
 
12.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a comissão ordená-las-á em 
ordem crescente de preços e em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL, classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital; 
 
12.3. O conteúdo das propostas será analisado, desclassificando-se aquelas cujo objeto não 
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atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
 
12.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for de microempresa ou empresa de 
pequeno porte e se houver proposta apresentada por estas no intervalo percentual de até 
10% (dez por cento) superior à classificada em primeiro lugar proceder-se-á de acordo com 
o estabelecido no Art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme segue: 

 
12.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 05 (cinco) dias após a convocação formal da Comissão, 
apresentar nova proposta de preço inferior a classificada em primeiro lugar, situação 
em que passará a condição de proposta detentora de menor preço; 

 
12.4.2. Não sendo hipótese de aplicação das prerrogativas da Lei Complementar nº 
123/2006, fica estabelecido, como critério de desempate, o procedimento de sorteio 
na forma do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão, mediante ato publico e com a presença dos 
proponentes; 

 
12.6. Não poderá haver desistência das propostas ofertadas; 
 
12.7. A Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade da proposta, quanto 
ao valor apresentado pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito, 
podendo, para tanto, requerer a analise da área demandante para dar mais segurança no 
processo de aprovação da proposta; 
 
12.9. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 

13. RECURSOS 
 
13.1 - A licitante, poderá recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitação, 
especialmente no tocante a Habilitação ou julgamento da Proposta de Preço, no prazo de 
cinco dias úteis, contados da intimação da decisão nos termos do artigo 109 da Lei Federal 
n.° 8.666/93; 
 
13.2 - Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, a Comissão 
Permanente de Licitação, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada à 
mesma ou publicará na imprensa oficial o resultado da fase de habilitação já comunicando a 
data de abertura dos envelopes de proposta de preços das licitantes habilitadas; 
 
 13.2.1 - Os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro 
que será rubricado por todos os presentes na reunião para posterior abertura. 
 
13.3 - A licitante terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, contados da 
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intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura; 
 
13.4 - Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-
lo no prazo de cinco dias úteis; 
 
13.5 - O recurso deverá ser dirigido a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, via 
email: prefeitura_novomundo@hotmail.com ou protocolados junto ao protocolo central 
diretamente na Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, durante o expediente normal; 
 
13.6 - Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas 
terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela CPL 
caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso interposto, 
motivadamente e presente razões de interesse público; 
 
13.7 - Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação 
será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e 
consequente adjudicação. 
 

14. HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A declaração de vencedor para a contratação do objeto licitado, feita pela Comissão 
Permanente de Licitação, ficará sujeita a homologação da autoridade competente desta 
Prefeitura. 
 

15. DO CONTRATO  
 
15.1. As obrigações decorrentes desta Tomada de Preços consubstanciar-se-ão em 
Contrato de Prestação de Serviços cuja minuta consta do Anexo VI; 

 
15.1.1. O presente edital e todos os anexos integrará o contrato independentemente 
de transcrição. 

 
15.2. O Contrato de Prestação de Serviços terá sua vigência fixada em cláusula própria e 
contada a partir da data de sua assinatura; 
 
15.3. O Contrato de Prestação de Serviços deverá ser assinado pelo representante legal da 
empresa vencedora, mediante apresentação do ato constitutivo, contrato social ou 
documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do 
representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório; 
 

15.3.1. O prazo para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços será de 05 
(cinco) dias, contados da convocação formal da licitante vencedora; 
 

15.4. Constituem motivos para a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
aplicando-se as disposições do item 17 deste Edital; 
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15.5. O prazo máximo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 90 (noventa) 
dias, a partir da Ordem de Serviço; 
 

15.5.1. O prazo previsto para a execução dos serviços estabelecidos poderá ser 
prorrogado dentro da vigência do prazo contratual, em conformidade com o disposto 
no Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

 
15.6. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do 
contrato; 
 
15.7. A Licitante vencedora será convocada para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da convocação; 
 
15.8. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Contratante 
convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, na proposta da primeira classificada, sem prejuízo da aplicação das Sanções 
Administrativas; 
 
15.9. O presente edital e todos os anexos, bem como a proposta da Licitante, integrará o 
contrato independentemente de transcrição; 
 
15.10. Toda alteração do contrato deverá ser através de Termo Aditivo, em conformidade 
com a Lei 8.666/93; 
 
15.11. Em até 05  (cinco) dias após a assinatura do instrumento contratual, a Contratada 
deverá apresentar o recolhimento da garantia contratual de 5% sobre o valor global 
contratado, na forma do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, sob pena de rescisão 
unilateral. 
 

16. DA REVISÃO DOS VALORES 
 
16.1. Os preços contratados poderão ser revistos, observadas as disposições contidas no 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e a expedição dos respectivos Termos Aditivos. 
 
16.1.1. Na revisão de valores, será observado o Sistema de Custos Rodoviários – DNIT, e, 
no que couber, o Índice Nacional de Construção Civil – Tabela. 
 

17. DA RESCISÃO DO CONTRATO  
 
17.1. O Contrato de Prestação de Serviços poderá ser rescindido nos termos do artigo 79 da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
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17.2. A rescisão do Contrato de Prestação de Serviços será formalizada por despacho da 
autoridade competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.3. Na hipótese de inadimplemento pela Administração, haverá correção de 0,3% ao dia 
de atraso, não ultrapassado o limite de 20% (vinte por cento).  
 

18. DAS MULTAS 
 
18.1. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a 
CONTRATADA sujeita à multa de 0,33% por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, 
não ultrapassando a 20% (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demais sanções 
aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso na assinatura do contrato; 
b) Atraso no início dos serviços; 
c) Quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas 

técnicas; 
d) Atraso na execução dos serviços. 

 
18.2. Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro; 
 
18.3. As multas serão dispensadas nos seguintes casos: 

a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos 
termos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; 

b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos 
serviços contratados. 

 
19. DO PAGAMENTO 

 
19.1. Os pagamentos serão efetuados, com base no andamento dos serviços, através de 
medições mensais aferidas pelo Contratante e mediante apresentação da documentação 
fiscal, devidamente atestada pela administração; 

 
19.1.1. As medições da obra executada, serão procedidas por Engenheiro Civil ou 
Arquiteto designado pelo Contratante como Fiscal de Obra, precedida por relatório 
de solicitação de medição com foto pelo técnico responsável da empresa contratada; 

 
19.2. A Prestadora de Serviços deverá indicar no corpo da Nota Fiscal o número e nome do 
banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária; 
 
19.3. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil 
S.A., endereçada ao banco discriminado na nota fiscal; 
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19.2. No preço a ser pago deverão estar inclusos todas as despesas inerentes a: salários, 
encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, serviços, fretes, enfim todas as 
despesas necessárias para a execução do objeto licitado e contratado; 
 
19.3. A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato; 
 
19.4. O pagamento referente ao custo de mobilização fica limitado a 21,76% do valor total 
do contrato; 

 
19.5. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do 
serviço, devendo a mesma ocorrer nos termos do artigo 73, inciso I, alínea “b” da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
20.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital 
sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
20.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no artigo 87, incisos I, III e IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantida a 
prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total da Proposta Comercial vencedora; 
 
20.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, garantida 
prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes 
penalidades: 
 

20.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 
com o Município de Novo Mundo - Prefeitura Municipal, por prazo de até 02 (dois) 
anos; 
 
20.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública por até 05 (cinco) anos. 
 

20.4. A licitante vencedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar durante a prestação de serviço, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com 
esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 
(cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
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20.5. A multa, eventualmente imposta à licitante, será automaticamente descontada da 
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
licitante não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da 
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados 
ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa; 
 
20.6. As multas previstas nesta seção não eximem a licitante da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 
 
20.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do 
mesmo prazo. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
21.1. É facultado a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública; 
 
21.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

 
21.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito da licitante, de boa fé, ser ressarcida 
pelos encargos que tiver suportado no decorrer do da prestação de serviços; 
 

21.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos 
de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a Prefeitura não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório; 
 
21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o primeiro dia útil 
subsequente, ao mesmo horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja 
comunicação da Comissão Permanente de Licitação em outro sentido; 
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21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente normal da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT; 
 
21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Tomada de Preços; 
 
21.7. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 
do processo; 
 
21.8. A homologação do resultado desta licitação implicará em compromisso de prestação 
de serviços, com efeito na ordem de serviço que deve ser procedida; 
 
21.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e 
subsidiariamente toda legislação em vigor, bem como pelas decisões da Comissão 
Permanente de Licitações e demais autoridades administrativas; 
 
21.10. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da administração, relevar 
omissões puramente formais, desde que: 
 

21.10.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 
 
21.10.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pela Comissão Permanente de 
Licitação; 
 

21.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação e os licitantes presentes; 
 
21.12. Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término da 
mesma para a assinatura da ata; 
 
21.13. São partes integrantes deste Edital: 
 
Anexo I – Projeto Básico de Engenharia 
Anexo II – Declaração ME e EPP 
Anexo III – Carta de Credenciamento 
Anexo IV – Requisitos de Habilitação 
Anexo V – Declarações Diversas  
Anexo VI – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços 
Anexo VII – Declaração de Vistoria 
Anexo VIII – Declaração de Conhecimento do Local da Obra 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12          

Fone (FAX)  (66) 3539-6065 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

 
Novo Mundo/MT, 27 de Abril de 2016. 

 
 

Luiz Afonso Mallmann 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
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PROJETO DE ENGENHARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
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MODELO DA DECLARAÇÃO PARA ME E EPP  
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2016. 
 
 
 Para fins de participação na licitação (Indicar o n° da licitação), a(o) (Nome Completo do 
Proponente), CNPJ n° (N° do CNPJ), sediada na (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei 
que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei 
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Representante Legal 
CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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Anexo III 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO CARTA DE CREDENCIAMENTO 
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2016. 

 
Indicamos o (a) Sr. (a)      , portador (a) da 

cédula de identidade n°    , expedido pelo órgão   , como nosso 
representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO 
e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta de Preços, 
interpor recursos, desistir de prazos, enfim, praticar todos os atos necessário ao fiel cumprimento do 
presente Credenciamento. 
Informação Importante: 
CNPJ n°: 
Inscrição Estadual n°:  
Razão Social:  
Nome de Fantasia:  

 
Local e Data 

 
Assinatura do Representante Legal 

CPF 
Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma 
reconhecida em cartório. 
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Anexo IV 

 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa    , CNPJ n° 
   , reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital,  bem como de 
que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Tomada de Preços n° 002/2016. 
 
 
 
 
 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Representante Legal 
CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
 
OBS: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 
será flexibilizado os efeitos desta declaração, estando a Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte obrigada a apresentar o documento com restrição junto ao envelope de habilitação, sob pena 
de desclassificação. 
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Anexo V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 

Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação na 
Tomada de Preços n° 002/2016 que:  
 

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências 
posteriores; 

2.  Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

3.  Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no Edital; 
4.  Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.° 8.666/1993, que não 

empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

5.  Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha 
a vencer o certame, dos serviços licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou 
condições previstas; e 

6. Não possuem em seu quadro de pessoal, funcionários públicos pertencentes ao quadro 
da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 
Federa nº 8666/93. 

 
Por ser a expressão da verdade, representante legal desta empresa, firmo o presente. 

 
Local e Data 

 
Assinatura do Representante Legal 

CPF 
Carimbo de CNPJ da Empresa 
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Anexo VII 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CONTRATO/PMNM/MT/N° ****/2016 
 

 
Aos ** dias do mês de ******************** do ano de dois mil e ******, no Gabinete da Prefeita 
Municipal de Novo Mundo/MT, foi celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, 
de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO representado pela PREFEITURA MUNICIPAL, inscrito 
no CNPJ/MF/Nº ************************************** estabelecida na Rua ********************, n° ***, 
Bairro ***************, Novo Mundo/MT, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. José Hélio 
Ribeiro, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº *************** SSP/MT e do CPF/MF nº 
***************** residente e domiciliado em Novo Mundo/MT, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **************************, inscrita no CNPJ/MF nº 
********************, com sua sede à ********************, neste ato representada pelo seu 
***********************, portador da Cédula de Identidade RG nº ******************* e do CPF nº 
*********************, doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista o contido na Tomada 
de Preços nº 002/2016, considerando ainda as disposições estabelecida na Lei Federal n° 8.666/93, e 
alterações posteriores, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito 
Privado, têm, entre si, como certo e ajustado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa habilitada em prestação de serviços de obra de engenharia 
para revitalização e recuperação de via pública, compreendendo respectivamente o trecho 
entre: Perímetro Urbano / Rio Teles Pires (47,30 km) e MT 419 / Gleba Rochedo (79,50 
KM)”, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico (Anexo I). 

 

1.2. O Edital, seus anexos, proposta e toda a documentação da CONTRATADA, fazem 
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 

2. DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO 
 
2.1. O presente Contrato tem por fundamento a licitação na modalidade de Tomada de 
Preços nº 002/2016, homologada pela Prefeita Municipal; 
 
2.2. O presente Contrato será executada sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL; 
 

3. DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
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3.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei Federal n.° 8.666/93, além das 
cláusulas estabelecidas no presente contrato; 
 
3.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da Teoria Geral de Contratos e as 
disposições de Direito Privado, em especial a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor). 
 

4. DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
4.1. O presente Contrato tem vigência pelo prazo de até 90 (noventa) dias, contados a 
partir da sua assinatura, e prazo de execução do objeto de até 120 (cento e vinte) dias, 
contados do recebimento da Ordem de Serviço; 
 

4.1.1. O prazo de execução é contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço, 
podendo o prazo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente 
justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
4.2. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE, até 15 
(quinze) dias antes da data do término do prazo contratual inicial. 
 
 

5. DO VALOR 
 
5.1. O Valor Global para o presente contrato é de R$ ***************** (*****************); 
 
5.2. Os preços correspondentes aos serviços são os constantes da proposta da 
CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, que constitui parte integrante deste 
instrumento, independente de sua transcrição; 
 
5.3. O preço proposto, inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e 
sociais com a mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços; 
 
5.4. Nos preços indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e 
incidências tributárias, previdenciárias e outras, custos diretos e indiretos, inclusive IPI ou 
ICMS, se for o caso, não importando a natureza, que recaiam sobre a prestação de serviços 
do objeto do presente instrumento, que correrão integralmente por conta da CONTRATADA. 
 
5.5. Até o quinto dia de vigência do presente instrumento, a CONTRATADA deverá 
apresentar recolhimento da garantia contratual, na forma do artigo 56 da Lei Federal n.° 
8.666/93 e deverá corresponder a 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado, sob 
pena de rescisão unilateral.  
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7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

7.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

 

Reduzido Órgão Unidade Função Subfunção Projeto / Atividade Programa Elemento 

193 09 001 26 782 0012 1068 449051 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES 

 
8.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1.1. A CONTRATADA é obrigada a se responsabilizar por todas as despesas e 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e de acidentes de 
trabalho, em função da execução dos serviços, objeto deste Edital; 
 
8.1.2. Ficará a cargo da contratada os tributos federais, estaduais e municipais, 
conforme legislação vigentes, incidentes sobre o  pagamento dos valores previstos 
neste instrumento contratual, salvo nas hipóteses de obrigatoriedade de retenção 
legal na fonte pagadora;  
 
8.1.3. A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o 
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 
 
8.1.4. A CONTRATADA é obrigada a executar os serviços de acordo com as 
especificações constantes no Edital e seus anexos; 
 
8.1.5. A CONTRATADA é obrigada a responsabilizar-se pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 
 
8.1.6. A CONTRATADA é obrigada a arcar com a despesa decorrente de qualquer 
infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados ou prepostos 
quando da execução do serviço objeto desta licitação; 

 
8.1.7. A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação durante toda vigência do contrato; 
 
8.1.8. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de 
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acidentes pessoais e ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em 
consequência de tal execução relativo ao pessoal de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
8.1.9. Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; 
 
8.1.10. Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicitadas; 
 
8.1.11. Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o 
trânsito de veículos e pedestres quando necessário; 

 
8.1.12. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias (tapumes, 
barracões para depósito de materiais, escritórios e instalações sanitárias) 
ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução dos 
serviços e obras; 

 
8.1.13. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da 
fiscalização da Prefeitura Municipal; 

 
8.1.14. Manter vigilância permanente no canteiro de obras; 

 
8.1.15. Assegurar até o Recebimento Definitivo da obra pela Prefeitura Municipal, a 
proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado; 

 
8.1.16. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos 
Serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela Fiscalização da 
Prefeitura; 

 
8.1.17. Permitir e facilitar à Fiscalização da Prefeitura, a inspeção das obras ou 
serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas 
por ela; 
 
8.1.18. Permitir e facilitar o livre acesso de servidores dos sistemas de controle 
interno e externo, a qualquer tempo e lugar aos locais de execução do objeto deste 
instrumento contratual, bem como o livre acesso aos documentos e registros 
contábeis da contratada; 
 
8.1.19. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos 
pela PREFEITURA, em local indicado pela Fiscalização da Prefeitura; 
 
8.1.20. Informar à fiscalização da PREFEITURA a ocorrência de quaisquer atos, 
fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou 
serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir 
a situação; 
 
8.1.21. Responsabilizar-se única e exclusivamente pela qualidade, resistência e 
estabilidade dos serviços que executar respondendo, inclusive, pela exatidão dos 
estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela 
PREFEITURA; 
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8.1.22. Ser responsável civil pela obra e ter, como Responsável(is) Técnico(s), o(s) 
detentor(es) do(s) documento(s) referido(s) no subitem 9.5. do edital; 
 
8.1.23. Só será aceita a substituição de qualquer um do(s) Responsável(is) 
Técnico(s), por outro Responsável Técnico que preencha os mesmos requisitos; 
 
8.1.24. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total 
segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra; 
 
8.1.25. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem 
como pelo registro do Contrato junto ao CREA/MT; 
 
8.1.26. Preencher diariamente onde lhe for reservado, o Diário de Obra que a 
Contratada deverá manter permanentemente disponível no local das obras ou 
serviços, de acordo com as instruções ali contidas; 
 
8.1.27. Quando houver necessidade de isolamento da área que sofrerá intervenção 
dos serviços de engenharia, a Contratada deverá assegurar a proteção e segurança 
dos transeuntes e usuários das vias públicas; 
 
8.1.28. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços 
conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, Normas da 
PREFEITURA e Normas Técnicas Brasileiras; 
 
8.1.29. O(s) Responsável(is) Técnico(s) da Contratada deverá(ão), quando 
solicitado(s) pela PREFEITURA, emitir mensalmente documento de qualidade dos 
serviços executados, respondendo à Contratante, durante o período estipulado pela 
legislação vigente; 
 
8.1.30. A PREFEITURA poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, 
utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada; 
 
8.1.31. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças 
necessárias à sua execução; 
 
8.1.32. Responsabilizar-se por todo o transporte de materiais e entulhos quer no 
local da obra, quer para outro local; 
 
8.1.33. Encaminhar à PREFEITURA, até 05 (cinco) dias após o recebimento da 
Ordem de Serviço, uma cópia da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da 
Obra no CREA/M.T; 
 
8.1.34. Programar, quando solicitado, visitas ao local da Obra, em conjunto com a 
fiscalização da PREFEITURA; 
 
8.1.35. Manter à frente dos trabalhos um Responsável Técnico com total poder para 
representá-la junto à Fiscalização da PREFEITURA; 
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8.1.36. Retirar ou substituir qualquer funcionário que não esteja atendendo a 
contento à Fiscalização da PREFEITURA justificando devidamente no Diário de 
Obra; 
 
8.1.37. Concluída a obra, a Contratada terá que desinstalação de todos os canteiros, 
observada as regras de descarte de lixo, sobra de materiais e demais condições 
ambientas e paisagísticas; 
 
8.1.38. Acatar toda orientação advinda da PREFEITURA, com relação à obra; 
 
8.1.39. A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da 
legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do 
projeto; 
 
8.1.40. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos 
da legislação vigente; 

 
8.1.41. A Contratada deverá observar, sempre que houver, os procedimentos 
estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as 
condicionantes estabelecidas pelos órgãos de controle ambiental; 
 
8.1.42. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, 
devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da 
Contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de 
multas; 
 
8.1.43. As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem 
substituem a obtenção pela Contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer 
natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do 
Contrato. 
 

8.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

8.2.1. O Contrato do objeto desta licitação deverá ser acompanhado e fiscalizado por 
um representante do Contratante especialmente designado como FISCAL DE 
CONTRATO e não deverá ter vínculo com a empresa vencedora e contratada;  

 
8.2.1.1. O Fiscal de Contrato deverá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar 
a execução do objeto o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas 
detectadas e comunicar por escrito a autoridade superior todas as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. 

 
8.2.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados; 
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8.2.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 
por parte do representante, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes; 
 
8.2.4. O contrato poderá ser rescindido, pelo CONTRATANTE, unilateralmente nos 
termos da Lei Federal n.º 8.666/93, por justa causa, quando a contratada deixar de 
cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à 
segurança e saúde do trabalho; 
 
8.2.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA desta licitação na data estabelecida; 
 

8.2.5.1. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à verificação online, 
pela Diretoria de Finanças de certidões válidas das obrigações para com o 
INSS e FGTS. 

 
8.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da contratada. 

 
9. DO PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E MEDIÇÕES 

 
9.1. A PREFEITURA pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 
ocorrência de imprevistos, observada a referência do Sistema de Custos Rodoviários – 
DNIT, e, no que couber, o Índice Nacional de Construção Civil – Tabela SINAPI.  
 
9.2. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e 
indiretos para a execução da(s) obra(s), de acordo com as condições previstas nas 
Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, 
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados; 
 
9.3. O pagamento será efetuado em conforme medições, aferidas por profissional 
especialmente designado pelo Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
dos serviços (liquidação da despesa); 
 
9.4. As medições, procedidas de acordo com as instruções vigentes para o assunto de 
obras de construção civil, serão elaboradas conforme a execução da obra, tomando-se 
como final do período, o último dia de cada mês, ou de acordo com a sistemática do órgão 
repassador dos recursos; 
 
9.5. As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil ou Arquiteto 
designado como Fiscal da Obra pela Prefeitura Municipal, precedida por relatório de 
solicitação de medição com foto pelo técnico responsável da empresa contratada; 
 
9.6. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato; 

 
9.7. A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
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comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 
 
9.8. Haverá os descontos previdenciários segundo a legislação de base e observada a 
natureza do objeto contratado. 
 
9.8.1 Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material, ou equipamento na 
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, a base de cálculo será o seu valor bruto, havendo os 
descontos segundo a legislação de base e observada a natureza do objeto. 
 
9.9. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar 
consignada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada; 
 
9.10. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do 
serviço ou obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer 
que sejam; 
 

9.10.1. A medição final, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra será 
elaborada pela Comissão de Vistoria designada pela Prefeitura, quando concluída 
toda a obra; 
 
9.10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra objeto da Licitação que originou o presente Contrato e 
nem ético profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites 
estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 
 

9.11. O pagamento de custos de mobilização, não será superior a 21,76% do valor total 
contratado. 
 
9.12. Na hipótese de inadimplência pelo Contratante, o valor será atualizado a ordem de 
0,33% ao dia de atraso, limitando-se este a 20% até a data do efetivo adimplemento.  
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital 
sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no artigo 87, incisos I, III e IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantida a 
prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total da Proposta Comercial vencedora; 
 
10.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, garantida 
prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes 
penalidades: 
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10.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 
com o Município de Novo Mundo - Prefeitura Municipal, por prazo de até 02 (dois) 
anos; 
 
10.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública por até 05 (cinco) anos. 
 

10.4. A licitante vencedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar durante a prestação de serviço, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com 
esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 
(cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
10.5. A multa, eventualmente imposta à licitante, será automaticamente descontada da 
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
licitante não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da 
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados 
ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa; 
 
10.6. As multas previstas nesta seção não eximem a licitante da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 
 
10.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do 
mesmo prazo. 
 

11. DAS PRERROGATIVAS 
 
11.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente contrato, a 
seguir especificado: 
 

11.1.1. Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse 
público, nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, respeitados os direitos 
da CONTRATADA; 
 
11.1.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 
 
11.1.3. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
11.1.4. Fiscalização da execução do ajuste. 
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11.1.5. As prerrogativas dos direitos do CONTRATANTE na hipótese de rescisão do artigo 77 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
 

 
12. DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO 

 
12.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos eventuais termos de 
aditamentos, fará publicar na imprensa oficial do município, resumidamente, o seu extrato, de acordo 
com o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

13. DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1. Este Contrato subordina-se à Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 bem como suas 
alterações posteriores; 
 
13.2. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas em 
conformidade com o artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
13.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato; 
 
13.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na Lei 

Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os 
contratantes; 
 
13.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso; 
 
13.6. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, o 
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial; 
 
13.7. A variação do valor contratual face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 
as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
 

14. DA RESCISÃO E MULTAS 
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14.1. O CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente 
o objeto pactuado; 
 
14.2. O contrato poderá ser rescindido, pelo CONTRATANTE, unilateralmente nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93, por justa causa, quando a contratada deixar de cumprir 
obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde do 
trabalho; 
 
14.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato, aquelas hipóteses do artigo 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 
 
14.4. Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os pagamentos 
devidos pela execução dos serviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas 
por acaso aplicadas; 
 
14.5. Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisão, o CONTRATANTE poderá 
rescindir unilateralmente o presente contrato; 
 
14.6. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a 
CONTRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, 
não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demais sanções 
aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: 
 

a) Atraso no início dos serviços; 
b) Quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas 

técnicas; 
c) Atraso na execução dos serviços. 

 
14.7. Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro. 
 
14.8. Ficam reconhecidos todos os direitos da Administração na hipótese de rescisão do 
artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93, especialmente no que tange a rescisão unilateral, 
suspensão do direito de licitar, declaração de inidoneidade, além da aplicação de multas e 
outras sanções. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de 
Empregados da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco 
de insubordinação má conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos 
serviços; 
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15.2. Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA, 
Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução dos 
serviços decorrente deste contrato; 
 
15.3. A Contratada será responsável solidariamente por danos e prejuízos que venha a 
causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado; 
 
15.4. A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, na imprensa oficial, até o 5º 
(quinto) dia do mês subsequente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos 
legais previstos. 
 

16. DO FORO 
 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Mundo/MT, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 
 
16.2. E assim, por estarem de acordo, após lido e assinados as partes firmam o presente 
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 
duas testemunhas. 

 
 

José Hélio Ribeiro da Silva 
Prefeita Municipal 

MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO 
CONTRATANTE 

 

 

 

***************************Nome Completo********************* 
************Razão Social************** 

CONTRATADA 
 
 

 
 

Testemunha 1: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

RG:__________________________________________ / CPF/MF: __________________________________ 
 
 
 
 

Testemunha 2: ____________________________________________________________________________ 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12          

Fone (FAX)  (66) 3539-6065 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

 
 

RG:__________________________________________ / CPF/MF: __________________________________ 

 
 

 
 
 

Anexo VII 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2016. 

 
Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016, cujo objeto é 

contratação de empresa habilitada em prestação de serviços de obra de engenharia para 
revitalização e recuperação de via pública, que o Sr(a) *************************, registrado no CREA 
sob o n.º ****************, representando  a empresa ****************************, vistoriou o local no qual 
deverá ser efetuado a obra objeto deste procedimento de contratação, conforme determinação da 
referida TOMADA DE PREÇO e após exame e estudo de toda a documentação constante do edital, 
conheceu o terreno, as características geoclimáticas regionais, a infraestrutura rodoviária e urbana 
(água, luz, esgoto, acessos) as facilidades e os recursos existentes, especialmente quanto ao 
fornecimento de materiais e mão de obra, e obtivemos sob nossa responsabilidade e risco, todas as 
informações julgadas necessárias, com o objetivo de preparar a proposta para a execução da obra.  

 
 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Representante Legal 
CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
 
 

 
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma 
reconhecida em cartório. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12          

Fone (FAX)  (66) 3539-6065 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo VIII 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA 
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2016. 

 
A empresa ...........................CNPJ sob o nº..................com sede 

à......................................através do seu engenheiro técnico Sr(a) ...................CREA nº.............. 
conforme determinação da referida TOMADA DE PREÇO n.º 002/2016, cujo objeto é a licitatório a 
contratação de empresa habilitada em prestação de serviços de obra de engenharia para 
***********************************************************************************************, DECLARA que 
após exame e estudo de toda a documentação constante do edital  DECLARA para fins de 
participação na TOMADA DE PREÇO nº 002/2016 que conhece o local da obra não existindo nada 
de dúvidas para a elaboração da proposta de preços para a execução da obra, especialmente quanto 
ao fornecimento de materiais e mão de obra, as características geoclimáticas regionais, a 
infraestrutura rodoviária e urbana (água, luz, esgoto, acessos) as facilidades e os recursos existentes. 

 
 
 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Representante Legal 
CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
 
 

 
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma 
reconhecida em cartório. 
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2.0 APRESENTAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM apresenta o Projeto deRevitalização de Rodovia não pavimentada; Trecho entre Perímetro Urbano - Rio Teles Pires,compreendendo 47,30 km e Recuperação do Trecho entre Entroncamento da MT 419 até GlebaRochedo, compreendendo 79,50 km, do município de Novo Mundo-MT.O presente Relatório abrange todo o processo de elaboração, consubstanciado os dadoscoligidos e objeto de tratamento, os roteiros metodológicos adotados, os resultados e conclusõesdas pesquisas, estudos e projetos desenvolvidos e, ainda, as recomendações a respeito daimplantação da obra.
2.1 OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este volume, objetiva, permitir uma visão geral do Projeto, constituindo-se basicamente no seuextrato. É destinado ao uso de técnicos que queiram ter um conhecimento geral do Projetoe as firmas construtoras interessadas na licitação da obra, razão pela qual ele relata e reúnetodos os elementos que sejam de interesse para a concorrência da contratação.
2.2 CONSTITUIÇÃO DO PROJETO

O relatório do Projeto foi elaborado segundo orientação da Secretaria de Estado deInfraestrutura e Logística de Mato Grosso, “Instrução para apresentação de Projeto deRevitalização de Rodovias não Pavimentadas de Mato Grosso”, constituído de Volume Único.
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3.0 MAPA DE SITUAÇÃO
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DONILAC

TRECHO 1 -PERÍMETRO URBANO – RIO TELES PIRESTRECHO2 – ENTR. MT-419-PA.ROCHEDO



10

4.0 – INFORMATIVO DO PROJETO
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4.0 – INFORMATIVO DO PROJETO

Projeto de Revitalização de Rodovia não pavimentada; Trecho entre MT-419 (Núcleo Urbano)até Balsa do Rio Teles Pires, compreendendo 47,30 km e Recuperação do Trecho entre MT 419até Gleba Rochedo, compreendendo 79,50 km, do município de Novo Mundo-MT compreendetodos os levantamentos e estudos, bem como definições técnicas e econômicas, necessários àrevitalização do trecho em questão.Objetiva-se, com o trecho a ser revitalizado, assegurar o fluxo permanente de pessoas, as zonasagropastoris e, incentivando o franco desenvolvimento do município e principalmente narodovia que atravessa o município de Novo mundo.
As obras para revitalização da rodovia incluem os seguintes:Levantamento VisualEstudos GeotécnicosProjeto de TerraplenagemProjeto de Revestimento PrimárioProjeto de Drenagem (Bigodes)Projeto de Recuperação do Meio AmbienteOrçamento
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5.0 CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

Novo Mundo é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude de09º57'01" sul e a uma longitude de 55º11'54" oeste, estando a uma altitude de 330 metros. Suapopulação estimada em 2015 foi de 8.364 habitantes. Possuí uma área de 5.790,968 km².
5.1 VEGETAÇÃO

A cobertura vegetal primitiva da região é o contato Floresta Ombrófila Aberta, típica da transiçãopara a Floresta Amazônica,
5.2 GEOLOGIA

Os estudos geológicos indicam a origem de complexo Xingu, rochas predominantementeortometamórficas constituídas por granitos, granodioritos, adamelitos, dioritos, anfibolitos,gnaisses acédos e básicos, migmatitos, granulitos, com subordinados quartzitos, quartzo-mica-xistos. Grau de metamórfico fácies anfibolito médio a granulito.(gl – granulito, gr – granitoides,qt – quartzitos, ogb – olivina – gabro)
5.3 GEOMORFOLOGIA

O sistema geomorfológico que abrange o Município de Novo Mundo é classificado comoAP3/s(C23) – Sistema Geomorfológico Superfície Regional de Aplanamento S3-Ap3 com mediadessecação(s), de formas dessecadas com topos apresentado morfologias tabulares, conformepode ser observado nos estudos do Zoneamento da SEPLAN-MT.
5.4 SOLOS

Conforme mapa exploratório de solos do Estado de Mato Grosso, o solo que ocorre emdominância na região do município de Novo Mundo é o (PVd) - Podzólico Vermelho Amarelodistrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevosuave ondulado e ondulado. o qual na classificação (EMBRAPA 1999) é classificado comoArgissolo Vermelho Amarelo distrófico.
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5.5 HIDROLOGIAA região do trecho em questão no município de Novo Mundo pertence a Bacia Hidrográfica doRio Amazonas, para esta bacia conflui a bacia Rio Tales Pires.
5.6 CLIMA

Equatorial quente e úmido. Precipitação média anual de 2.750 mm com intensidade máxima emjaneiro, fevereiro e março. Temperatura média anual de 24° C, sendo maior máxima de 40° C, emenor mínima de 4° C.
5.7 EECONOMIAA base econômica do município de Novo mundo é composta pela agricultura, pecuária,extrativismo mineral e vegetal.
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6.0 ESTUDOS
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6.1 LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO
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6.1 LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUONo levantamento visual contínuo foi avaliado a superfície de rolamento da rodovia com o objetivode verificar a necessidade de execução de patrolamento e revestimento primário.
Para a verificação foi operado um veículo a uma velocidade média de 40 km/h percorrendo arodovia em um único sentido, obedecendo sempre o sentido do SRE.
Durante a avaliação usada no levantamento visual continuo foram anotados dados inerentes aositens descritos no orçamento. Neste caso seria necessário em alguns trechos somentepatrolamento e em outros o revestimento primário.
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7.0 PROJETOS
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7.1 PROJETO DE PATROLAMENTO
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7.1 PROJETO DE PATROLAMENTO7.1.1 PATROLAMENTOO patrolamento objetiva a eliminação das irregularidades da pista as quais atingem a camada derevestimento bem como sugere uma intervenção junto à drenagem superficial objetivando suarestauração. Adicionalmente, a camada de revestimento deverá ser trabalhada novamente naforma de revolvimento dos materiais que a compõem, sendo o momento apropriado para areintegração à superfície de rolamento de agregados finos que foram perdidos.
7.1.2 OPERAÇÃO

Os procedimentos apropriados para essa operação recomendam a trabalhabilidade dessesmateriais em teores ótimos de umidade, uma vez que eles estarão sujeitos a um revolvimento e auma aeração total de forma a possibilitar, na fase posterior, os serviços de compactação, aobtenção de níveis satisfatórios de preservação da camada de revestimento;Na fase de corte e deslocamento, os materiais deverão estar úmidos, mas não saturados paraevitar a perda de finos. Os materiais a serem recuperados por conta da incorporação à pista defaixas marginais visando a redefinição da plataforma não devem conter argila saturada para nãocontaminar os materiais de revestimento;A fase de revolvimento destina-se ao restabelecimento do equilíbrio de finos, bem como demaisfrações de agregados na composição da mistura do material de revestimento, se necessário;A fase de espalhamento redistribui na pista de rolamento, e eventualmente, nas faixas laterais omaterial de revestimento que foi processado na fase anterior. É recomendável que oespalhamento se processe em duas operações, caso contrário a lâmina da motoniveladorapoderá trabalhar sob sobrecarga;Na fase de compactação é importante a utilização de rolos compactadores que permitem aobtenção de uma maior vida útil às superfícies e camadas sob trabalhos.
7.1.3 MEDIÇÃO

Será feita por hectares (ha) de plataforma reconformada, levando-se em consideração aextensão da estrada e a largura da plataforma que está sendo trabalhada.
7.1.4 EQUIPAMENTOSão indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização:a) Motoniveladora, com escarificador;b) Caminhões basculantes;c) Caminhão-pipa.
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Para todas as seções a largura útil acabada é de 6,00 m e a espessura útil acabada de 0,10
m.
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7.2 CONFORMAÇÃO DE TALUDES
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7.2 CONFORMAÇÃO DE TALUDES

O serviço de conformação de taludes consiste no emparelhamento com lâmina demotoniveladora de taludes de corte para corrigir e/ou prevenir erosões e desmoronamentos demateriais ou pedras soltas que possam cair sobre a pista, com perigo para o tráfego ou risco deobstrução dos sistemas de drenagem.
7.2.1 OPERAÇÃO

A conformação de taludes deverá ser executada de maneira que o resultado final proporcioneao talude uma superfície estável, sem riscos de desmoronamento. Será executado naquelessegmentos de estrada onde os taludes apresentam até 3,0 metros de altura e onde a lâminadeste tipo de equipamento pode executar tais tarefas de forma bastante produtiva, permitindoexcelente acabamento final de sua superfície. Deve-se ter em mente a limitação quanto ao usodeste equipamento para esse mesmo serviço, em situações as quais o alargamento de plataformaprevisto em projeto apresenta distâncias incompatíveis ao seu uso. Em segmentos de estradaonde os taludes apresentam mais de 3,0 metros de altura recomenda-se a utilização deretroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas como auxílio.Os taludes de corte após sua conformação deverão apresentar os perfis previstos em projeto.Imediatamente após sua conclusão, os taludes deverão ser alvo dos serviços de proteção vegetal,nos moldes previstos em projeto com espécies arbóreas nativas de tamanho apropriado visando,através do seu enraizamento, prover melhores condições de estabilidade aos taludes, bem comomelhorar o aspecto paisagístico.
7.2.3 MEDIÇÃO

Será feita por metros quadrados (m²) de área taludeada, ou seja, área inclinada. Da mesmaforma serão medidos os serviços de semeadura manual para proteção do talude.
7.2.4 EQUIPAMENTO

Os equipamentos necessários para a conformação de taludes consistem de motoniveladora eferramentas como pás, picaretas, carrinhos de mão e outros. Para casos especiais e em casosadequados utilizar-se-ão retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas.
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7.3 TERRAPLENAGEM
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7.3 TERRAPLENAGEM

A operação de terraplenagem será procedida da execução dos serviços de desmatamento,destocamento e limpeza.
7.3.1 SEÇÃO PADRÃO

Consiste no serviço de definição da plataforma da estrada que está sendo aberta pela primeiravez, dando-lhe conformação transversal e longitudinal, com a finalidade de dar boas condiçõesde tráfego e drenagem.A execução da seção padrão deverá ser feita com abertura de valetas laterais, abaulamento dapista, cortes e aterros.Não será permitido o acúmulo de material ao longo dos bordos da plataforma, com o objetivo dedar livre escoamento às águas superficiais.Não será permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de chuva.
7.3.2 COMPENSAÇÃO DE CORTES E ATERROS

De posse do perfil do terreno natural traçado a Contratada lançará o greide e, com base nasseções transversais, calcularão os volumes de terra a serem movimentados e farão locação dasobras de arte a serem construídas. Nos procedimentos para distribuição longitudinal e verticalde terra deverão ser utilizados Diagrama de Massas e Diagrama de Área ou de Método Analítico.Os serviços de corte e aterro só serão iniciados após a conclusão dos cálculos do material eestabelecidos os procedimentos para sua distribuição no corpo estradal.Nos terrenos rochosos e pouco escarpados, por motivos econômicos, será recomendávellevantar o greide, pela utilização de aterro, para evitar cortes em rochas, mesmo que sejanecessário admitir maior distância de transporte.Nos terrenos ondulados deverá ser empregado o perfil colado para reduzir os custosconstrutivos e beneficiar a drenagem, sem prejuízo das características técnicas.A Contratada coletará amostras das jazidas para os devidos ensaios de granulometria,dimensionando-as para a devida aprovação de suas utilizações, pela fiscalização.Como pressuposto inicial, deverá ser admitido que a construção da estrada será de modo quetodos os materiais satisfatórios encontrados na escavação dos cortes serão aproveitados paraaterros.Sendo o custo do transporte usualmente menor do que o de escavação, a fiscalização deveráverificar se não será mais econômico transportar o material já escavado a grandes distâncias
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para concluir aterros do que refugar o material e adotar o de empréstimo para diminuirdistância de transporte.
7.3.3 EMPRÉSTIMO

Sempre que possível, deverão ser executados empréstimos contíguos ao corpo estradal,resultando a escavação em alargamento dos cortes.Os empréstimos em alargamento de cortes deverão, preferencialmente, atingir a cota de greide,não sendo permitida, em qualquer fase de execução, a condução de águas pluviais para aplataforma da estrada. Nos trechos em curva, sempre que possível, os empréstimos situar-se-ãoao lado interno da curva.A insuficiência de materiais adequados provenientes de alargamentos de cortes obriga àrecorrência de materiais de empréstimos laterais ou de jazidas pré-determinadas paraconstrução de aterros.Nos empréstimos laterais, a seção transversal, o alinhamento e o perfil dos trechos alargados edos empréstimos laterais deverão concordar com os da própria estrada.Por uma questão de estética, os alargamentos e os empréstimos laterais deverão ser feitosuniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes ou com dimensões variáveis,salvo quando forem convenientes alargamentos adicionais de cortes do lado interno de curvaspara a distância de visibilidade.Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa de domínio daestrada, deverá ser mantida sem exploração, uma faixa mínima de 3,00 m de largura, a critérioda fiscalização, para permitir a implantação de valetas de proteção.Os empréstimos não decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior da faixa dedomínio da estrada, devem se situar de modo a não interferir no aspecto paisagístico da região.A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpezada área.As caixas de material de empréstimo, quando abertas ao lado de trechos em construção ouconstruídos com greides elevados, terão seus bordos internos distanciados, no mínimo, 5,00 mdo pé do aterro.Nos trechos em curvas, os empréstimos deverão, na medida do possível, situar-se do ladointerno das curvas, e a linha de fundo dos empréstimos deve promover sua drenagem adequada.Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavados geometricamente deforma que sua drenagem seja feita facilmente.
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Sempre que for possível e economicamente conveniente, deverá ser construído depósito deterra vegetal proveniente de corte para ser utilizada como cobertura de taludes e de outrasáreas onde for adequada ao plantio de vegetação.
7.3.4 CORTES

A operação de corte consistirá na escavação do material até o nível previsto para a plataformada estrada. desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão de utilizaçãoadequada do material ou de sujeição, a critério da fiscalização.O material escavado nos cortes deverá ser reservado em depósito para ser utilizado norevestimento primário desde que seja constatada pela fiscalização a sua conveniência técnica eeconômica.Os materiais de má qualidade, humosos, micáceos ou formados por argila coloidal, serãorejeitados para os “bota-foras”.Os taludes de corte terão uma inclinação de 2:3, salvo indicação em contrário estabelecida noProjeto. Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes que possam colocar emrisco a segurança do trânsito.Nos cortes susceptíveis de ocorrer deslizamento serão construídos terraceamentos e respectivasobras drenagem nos patamares. Quando necessário, a critério da fiscalização, a saia do taludedeverá ser compactadas antes da aplicação do revestimento de proteção.Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação transversalao eixo deve ser executada até a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.Nos terrenos de chapadões, deverá ser evitada a construção de estrada em corte para nãoprejudicar drenagem. Deverá ser feita a construção em aterro, com no mínimo 0,30m de altura.
7.3.5 ATERROS

8.5.1. Terrenos de Fundação: caso não esteja explicitado no Projeto, a construção de aterros seráprecedida dispensa da fiscalização nos terrenos que os suportarão, para prevenir futurasocorrências de recalques. Na inspeção será verificado, no que couber:a) existência de água de nascente ou de infiltração,b) materiais de fundações moles ou saturadas instáveis,c) existência de planos inclinados de escorregamento subterrâneos,d) existência de encostas íngremes, especialmente as muito lisas, úmidas ou cobertas devegetação,e) encostas rochosas íngremes.
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Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão de todas as obras de arte correntesnecessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelo corpo estradal.Somente serão utilizados na constituição de aterros os materiais que, a critério da fiscalização,tenham características adequadas.Ao juízo da fiscalização, a partir do início da construção da estrada, volumes de cortes emexcesso, que resultariam em bota-foras, poderão ser utilizados em aterros para alargamento daplataforma, adensamento de taludes ou bermas de equilíbrio.Argila coloidal (como a vasa), materiais humosos (tais quais: a terra vegetal, a turfa e o carvãomineral) e a terra oriunda de decomposição de rochas micáceas são materiais inadequados paraconstituição de aterros.Os aterros serão executados em camadas sucessivas com espessura não superior a 0,30 m,compactada. Essa espessura poderá ser reduzida pela fiscalização, quando o material a sercompactado se constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular, devido àsdificuldades decorrentes da incorporação de umidade e da trabalhabilidade.
Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas na “umidade ótima” até
que seja obtida a “massa específica aparente seca” correspondente a 95% da “massa
específica aparente seca máxima” do solo, no ensaio de Proctor Normal.Os trechos que não atingirem as exigências dispostas neste subitem, ao juízo da fiscalização,deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamentecompactados para satisfazer as condições exigidas.Os aterros superiores a 0,80 m de altura deverão ser construídos considerando o acréscimo de0,50 m de cada lado da plataforma. Este procedimento deverá ser adotado de acordo com ascondições estabelecidas no Projeto ou a critério da fiscalização.Nos aterros próximos aos encontros de pontes, nos enchimentos de cavas de fundação detrincheiras de bueiros e em áreas de difícil acesso ao equipamento usual de compactação, osaterros serão executados mediante o uso de equipamentos adequados, como sapos mecânicos eplacas vibratórias. A execução será nas mesmas condições descritas nos subitens precedentes esubsequentes, no que couber.A inclinação dos taludes de aterros deverá obedecer às condições estabelecidas no Projeto. Sepor algum motivo houver sido omitida, deverá ser adotada a inclinação de 3:2, que poderá variarem função do tipo de solo, ao juízo da fiscalização.Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, admite-se a execução de aterroscom o emprego da mesma, desde que previsto em projeto, protegidos por camadassubsequentes de material terroso devidamente compactado.
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7.3.5.1 METODOLOGIA EXECUTIVA DOS ATERROS

O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada e espalhados emcamadas, mediante a utilização de equipamentos adequados.Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do material, oacabamento deverá ser executado com motoniveladora, ou equipamento similar, para obtençãoda necessária uniformidade de distribuição e de espessura da camada.Quando necessário umedecer o material para compactação, a água deverá se colocada porcaminhão tanque munido de borrifador. Se, ao contrário, a umidade for excessiva, a evaporaçãopoderá ser agilizada pela utilização de motoniveladora ou grade de disco.No decorrer do processo, deverá ser adotada precaução para não prejudicar a camadaprecedente compactada.Nos aterros assentados sob encostas com inclinação transversal acentuada, a escarificaçãodeverá ser feita com trator de lâmina produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível.
7.3.6 BANQUETA
Destinada a ampliar a visão dos motoristas dos veículos, deverá ser construída no alargamentode cortes em curva, do lado da concavidade desta, de acordo com a altura determinada emProjeto, ou se não especificado, da ordem de 0,80m, a critério da fiscalização.Quando o corte tiver de ser executado em rocha maciça, por motivos econômicos, deverá serfeito nicho (e não um corte completo) para obtenção da banqueta.
7.3.7 EQUIPAMENTOS
Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de terraplenagem, emquantidades e capacidades variáveis, conforme o caso:a) carregador frontal;b) trator de esteira com lâmina;c) trator de pneus;d) motoniveladora;e) caminhão basculante;f) rolo compactador liso;g) caminhão irrigador;h) rolo compactador pé-de-carneiro;i) grade de discos;j) equipamentos manuais.
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7.3.8 CONTROLE GEOMÉTRICO
O controle geométrico será realizado pela equipe de topografia antes, durante e após osprocedimentos construtivos, observando os piquetes de amarração dos eixos, referências decotas e as operações de acabamento com régua.O acabamento do terreno após os serviços de terraplenagem deve estar em perfeitas condiçõespara o lançamento de revestimento primário, onde necessário, de maneira uniforme e semimperfeições e ondulações na pista de rolagem e valas de escoamento lateral.
7.3.9 MEDIÇÃO
Os serviços de terraplenagem serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material movimentadoe o transporte deste em m³xkm (metros cúbicos por quilômetro), de acordo com a planilha depreços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas.
7.3.10 PAGAMENTO
Compreenderá todos os recursos utilizados na execução dos serviços, tais como, materiais, mão-de-obra, transporte, equipamentos e todas as despesas indiretas e diretas incidentes.
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7.4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO
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7.4 REVESTIMENTO PRIMÁRIOA largura e espessura mínimas para execução do revestimento primário, conformecaracterísticas técnicas são de 6,00 m e 0,10 m, respectivamente, equivalendo a um volume de600,00 metros cúbicos de material laterítico compactado, por quilômetro de estrada executada.Tal volume poderá ser aumentado nos casos da previsão de execução da estrada com maiorlargura de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste último em regiões comtrechos, predominantemente, arenoso ou de formação rochosa.
7.4.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTOOs serviços de locação e nivelamento serão executados pela Empresa contratada eacompanhados pela fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.Nas posições correspondentes às estacas de locação nos dois lados da pista e a distânciaconstante do eixo da estrada, deverão ser assentados e nivelados piquetes para controle de cotae alinhamento.
7.4.2 MATERIAL9.2.1. As jazidas de materiais para revestimento primário serão catalogadas nos Projetos Básicoe/ou Executivos, selecionadas de maneira a oferecer distância média de transporte (DMT) viávele o material de qualidade adequada para compor a capa de rolamento.
7.4.3 PREPARO DO SUBLEITOPara que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverá apoiar-se no subleito capazde oferecer suporte continuamente estável.Depois de concluídos os serviços de terraplenagem, deverá ser feita a conformação transversal elongitudinal do leito estradal.Em seguida, proceder-se-á a escarificação da superfície do corpo estradal, até a cota de 15,0 cminferior à cota do Projeto acabado. Concluída a escarificação, deverá ser feito o controle dascotas, até serem obtidas superfícies superiores e inferiores satisfatórias da camada escarificada.O material deverá ser pulverizado e umedecido e iniciada a compactação até a obtenção dacompleta regularização do corpo estradal.Terminada a execução dos serviços referidos no subitem anterior, deverá ser espalhada acamada de material do revestimento primário, cuja granulometria deverá satisfazer ascondições estabelecidas no Projeto, devidamente observado pela fiscalização. Os procedimentosconstrutivos do revestimento serão semelhantes ao que o grau de compactação deverá atingir
o mínimo de 95% do Proctor Normal.Na camada final compactada, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores,será admitida uma variação de mais ou menos 2,00 cm.
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A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no mínimo, parapropiciar a drenagem de águas pluviais.Caso já não tenham sido pré-estabelecidos no Projeto, as jazidas para revestimento primáriodeverão ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes deverão sersubmetidos ao juízo da fiscalização.
7.4.4 PROCEDIMENTOS

Na construção do revestimento primário deverão ser observados os seguintes procedimentos:A compactação será sempre iniciada pelas bordas com a prevenção de que, nas primeiraspassadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de revestimento.Nos trechos em tangente, a compactação será feita dos bordos para o centro, em percursosequidistantes do eixo, os quais serão distanciados entre si, de modo que cada percurso cubrametade da faixa compactada no percurso anterior.Havendo sobrelevação nos trechos em curva, a compactação deverá progredir da borda maisbaixa para a mais alta, observando o procedimento disposto no subitem anterior.
7.4.5 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de revestimento primário, emquantidades e capacidades variáveis, conforme o caso:a) carregador frontal;b) tratores de esteira com lâmina e de pneus;c) caminhão basculante;d) caminhão tanque;d) motoniveladora;e) rolo compactador mecanizado pé-de-carneiro ou liso.
7.4.6 CONTROLE GEOMÉTRICO

A equipe de topografia, do executor dos serviços, verificará as exigências geométricasestabelecidas no Projeto.
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7.4.7 MEDIÇÃO

Os serviços de revestimento primário serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material deprimeira categoria e o transporte deste em m³xkm (metros cúbicos por quilômetro), de acordocom a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas.
7.4.8 PAGAMENTO

Compreenderá todos os recursos utilizados na execução dos serviços, tais como: materiais, mão-de-obra, transportes e todas as despesas diretas e indiretas incidentes.
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7.5 DRENAGEM COMPLEMENTAR (BIGODES)
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7.5 DRENAGEM COMPLEMENTAR (BIGODES)

Para assegurar a drenagem da estrada, deverão ser abertas nas laterais de seu leito, valetas deescoamento de águas pluviais (bigodes) espaçadas de 50 em 50 metros (maiores aclives oudeclives) e de 100 em 100 metros (nos trechos mais planos) sendo que este intervalo deverá serestabelecido pela fiscalização juntamente com o representante da Contratada.Nos trechos de declividade acentuada e/ou com o nível da estrada inferior aos de suas
bordas deverão ser executadas bacias de acumulação e amortecimento de águas pluviais,espaçadas com distâncias que amenizem a erosão no trecho.
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7.6 MANEJO AMBIENTAL



40

7.6 MANEJO AMBIENTAL

O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, executadosdentro dos limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a exploração doempréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada, reintegrando-o à paisagem.As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com abrandamento dostaludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo natural, operação que érealizada antes do espalhamento do solo orgânico. Essas áreas deverão ser convenientementedrenadas de modo a evitar o acúmulo de águas, bem como os efeitos da erosão.Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, depreservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.Os bota-foras, em alargamentos de aterros, deverão ser compactados com a mesma energiautilizada nos aterros.O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deverá ser controlado para evitar a implantaçãode vias desnecessárias.Durante a execução deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpoestradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural dosolo.As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devemser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados atécursos d’água.Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das obrasdeverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais através deplantio de vegetação local ou grama.Deverão ser tomadas providências visando à preservação do meio ambiente, para evitar erosõese consequente carreamento de material.
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8.0 ORÇAMENTO
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Obra: Manutenção de Rodovias não pavimentadas
Rodovia: MT-419 e outra BDI: 26,70%
Trecho: Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
Local: MT-419, Novo Mundo REFERÊNCIA: SICRO 03/2015
Extensão: 47,30km e 79,50km respectivamente

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. +
BDI

TOTAL

1.0 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA

1.1 2 S 00 000 10  Instalações de Canteiro e Acampamento vb 1,00 6.000,00 7.602,00 8.918,26

1.2 2 S 00 000 22 Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante vb 1,00 5.000,00 6.335,00 6.335,00

1.3 2 S 00 000 24 Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado vb 1,00 9.164,69 11.611,65 11.611,65

1.4 4 S 06 200 02 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,50x5,00)  (4 unidades ) m² 50,00 280,18 354,98 17.749,00

44.613,91

2.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO ENTRE MT - 419 AO RIO TELES PIRES

2.1 3 S 08 001 00 Reconformação da Plataforma (Patrolamento) há 33,11 165,43 209,59 6.939,52

2.2 1 A 01 111 01 Escavação e carga de material de jazida m³ 2.956,80 7,42 9,40 27.793,92

2.3 2 S 09 001 91 Transporte de Material de Jazida Tkm 36.600,00 0,58 0,73 26.718,00

61.451,44

3.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA MT- 419 A GLEBA ROCHEDO

3.1 3 S 08 001 00 Reconformação da Plataforma (Patrolamento) há 55,65 165,43 209,59 11.663,68

3.2 1 A 01 111 01 Escavação e carga de material de jazida m³ 5.174,40 7,42 9,40 48.639,36

3.3 2 S 09 001 91 Transporte de Material de Jazida Tkm 52.920,00 0,58 0,73 38.631,60

98.934,64

205.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM:

TOTAL DO ITEM 2.0

TOTAL DO ITEM 3.0

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

DUZENTOS E CINCO MIL REAIS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

RESUMO DE ORÇAMENTO

TOTAL DO ITEM 1.0

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
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Obra:
Rodovia:
Trecho:
Local:
Extensão:

1.0 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA R$ 44.613,91 14.869,82 14.869,82 14.869,82

2.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO ENTRE MT - 419 AO RIO TELES PIRES R$ 61.451,44 20.481,77 20.481,77 20.481,77

3.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA MT- 419 A GLEBA ROCHEDO R$ 98.934,64 32.974,92 32.974,92 32.974,92

- R$ 68.326,50 R$ 68.326,50 R$ 68.326,50

R$ 205.000,00 R$ 68.326,50 R$ 136.653,00 R$ 204.979,50

60 DIAS 90 DIAS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

47,30km e 79,50km respectivamente

Manutenção de Rodovias não pavimentadas
MT-419 e outra
Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo

30 DIAS

MT-419, Novo Mundo

CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM VALOR TOTAL
(R$)

FATURAMENTO MENSAL

FATURAMENTO ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
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Obra: Manutenção de Rodovias não pavimentadas
Rodovia: MT-419 e outra
Trecho: saida cidade de Novo Mundo ao Rio Teles Pires divisa com Carlinda, e MT-419 a Gleba Rochedo
Local: MT-419, Novo Mundo
Extensão: 47,30km e 79,50km respectivamente

Recurso Estadual Contrapartida Total Global Outras Fontes
97,56% 2,44% 100,00%

1.0 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 43.525,77 1.088,14 44.613,91 0,00%

2.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO ENTRE MT - 419 AO RIO TELES PIRES 59.952,63 1.498,82 61.451,44

3.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA MT- 419 A GLEBA ROCHEDO 96.521,60 2.413,04 98.934,64

200.000,00R$ 5.000,00R$ 205.000,00R$ R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃOSite: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.brAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MTFONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Investimento Total
Item Discriminação

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL
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Obra: :
Rodovia: :
Trecho: :
Sub-Trecho: :
Local:
Extensão: :

ORDEM

01
02
03
04
05

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

MT-419, Novo Mundo

ENCARREGADO GERAL
03CARPINTEIRO

OPERADOR DE MOTOSERRA
05
02

01

QUANTIDADES

01

Manutenção de Rodovias não pavimentadas
MT-419 e outra
Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
MT-419, Novo Mundo

47,30km e 79,50km respectivamente

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  MÍNIMA

DISCRIMINAÇÃO

AJUDANTES
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Obra:
Rodovia:
Trecho:
Sub-Trecho:
Local:
Extensão:

ORDEM

01
02
03
04
05
06
07

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MARRETAS
MARTELOS

SERROTES

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO

01
01

CAMINHÃO DE CARROCERIA / MUNCK

03
05

03

Manutenção de Rodovias não pavimentadas

BATE ESTACA COM MARTELO ≥700,0 KG
MOTOSERRA 02

MT-419 e outra
Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
MT-419, Novo Mundo
MT-419, Novo Mundo

01

DISCRIMINAÇÃO

47,30km e 79,50km respectivamente

TALHA TIFOR

QUANTIDADES
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COMPOSIÇÕES
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9.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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56



57



58
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerro o presente Volume Único, referente ao Projeto de Revitalização de Rodovia nãopavimentada; Trecho entre Perímetro Urbano - Rio Teles Pires, compreendendo 47,30 km eRecuperação do Trecho entre Entroncamento da MT 419 - Gleba Rochedo, compreendendo79,50 km, do município de Novo Mundo-MT, declarando que este possui um total de 51(cinquenta e uma) folhas incluindo a folha deste Termo.

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 12072774-6



Obra: Manutenção de Rodovias não pavimentadas
Rodovia: MT-419 e outra
Trecho: saida cidade de Novo Mundo ao Rio Teles Pires divisa com Carlinda, e MT-419 a Gleba Rochedo
Local: MT-419, Novo Mundo
Extensão: 47,30km e 79,50km respectivamente

Recurso Estadual Contrapartida Total Global Outras Fontes
97,56% 2,44% 100,00%

1.0 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 43.525,77 1.088,14 44.613,91 0,00%

2.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO ENTRE MT - 419 AO RIO TELES PIRES 59.952,63 1.498,82 61.451,44

3.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA MT- 419 A GLEBA ROCHEDO 96.521,60 2.413,04 98.934,64

200.000,00R$ 5.000,00R$ 205.000,00R$ R$ 0,00

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Investimento Total

Item Discriminação

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃOSite: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.brAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MTFONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



Obra: Manutenção de Rodovias não pavimentadas
Rodovia: MT-419 e outra BDI: 26,70%
Trecho: Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
Local: MT-419, Novo Mundo REFERÊNCIA: SICRO 03/2015
Extensão: 47,30km e 79,50km respectivamente

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. +

BDI
TOTAL

1.0 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA

1.1 2 S 00 000 10  Instalações de Canteiro e Acampamento vb 1,00 6.000,00 7.602,00 8.918,26

1.2 2 S 00 000 22 Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante vb 1,00 5.000,00 6.335,00 6.335,00

1.3 2 S 00 000 24 Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado vb 1,00 9.164,69 11.611,65 11.611,65

1.4 4 S 06 200 02 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,50x5,00)  (4 unidades ) m² 50,00 280,18 354,98 17.749,00

44.613,91

2.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO ENTRE MT - 419 AO RIO TELES PIRES

2.1 3 S 08 001 00 Reconformação da Plataforma (Patrolamento) há 33,11 165,43 209,59 6.939,52

2.2 1 A 01 111 01 Escavação e carga de material de jazida m³ 2.956,80 7,42 9,40 27.793,92

2.3 2 S 09 001 91 Transporte de Material de Jazida Tkm 36.600,00 0,58 0,73 26.718,00

61.451,44

3.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA MT- 419 A GLEBA ROCHEDO

3.1 3 S 08 001 00 Reconformação da Plataforma (Patrolamento) há 55,65 165,43 209,59 11.663,68

3.2 1 A 01 111 01 Escavação e carga de material de jazida m³ 5.174,40 7,42 9,40 48.639,36

3.3 2 S 09 001 91 Transporte de Material de Jazida Tkm 52.920,00 0,58 0,73 38.631,60

98.934,64

205.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

TOTAL DO ITEM 2.0

TOTAL DO ITEM 3.0

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

DUZENTOS E CINCO MIL REAIS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

RESUMO DE ORÇAMENTO

TOTAL DO ITEM 1.0

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



Obra:
Rodovia:
Trecho:
Local:
Extensão:

1.0 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA R$ 44.613,91 14.869,82 14.869,82 14.869,82

2.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO ENTRE MT - 419 AO RIO TELES PIRES R$ 61.451,44 20.481,77 20.481,77 20.481,77

3.0 RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA MT- 419 A GLEBA ROCHEDO R$ 98.934,64 32.974,92 32.974,92 32.974,92

- R$ 68.326,50 R$ 68.326,50 R$ 68.326,50

R$ 205.000,00 R$ 68.326,50 R$ 136.653,00 R$ 204.979,50

FATURAMENTO MENSAL

FATURAMENTO ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

47,30km e 79,50km respectivamente

Manutenção de Rodovias não pavimentadas
MT-419 e outra
Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo

30 DIAS

MT-419, Novo Mundo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM 60 DIAS 90 DIAS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO

VALOR TOTAL
(R$)

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



Obra:  Manutenção de Rodovias não pavimentadas

Rodovia: MT-419 e outra

Trecho: Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo

Local:  MT-419, Novo Mundo

Extensão:  47,30km e 79,50km respectivamente

DMT Categ. do Larg. Área Larg. Esp. Espalhamento Volume

(m) (m) Material (m) (m²) (m) (m) (m²) (m³)

TRECHO 1

1 2 79500 Revitalização de Rodovia Não Pavimentada Patrolamento 1ª Categoria 6,00        477.000,00      6,00        0,15           477.000,00            71.550,00          

2 3 47300 Revitalização de Rodovia Não Pavimentada Revestimento Primário 1ª Categoria 6,00        283.800,00      6,00        0,15           283.800,00            42.570,00          

-                           -                       

-                           -                       

-                           -                       

-                           -                       

-                           -                       

Pontos

CALCULO DE TERRAPLENAGEM (PATROLAMENTO) E REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Tipo de Serviço

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PATROLAMENTO REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Descrição dos Serviços
Distância

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



Obra: :
Rodovia: :
Trecho: :
Sub-Trecho: :
Local:
Extensão: :

ORDEM

01
02
03
04
05

DISCRIMINAÇÃO

AJUDANTES

01

QUANTIDADES

01

Manutenção de Rodovias não pavimentadas
MT-419 e outra
Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
MT-419, Novo Mundo

47,30km e 79,50km respectivamente

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  MÍNIMA

03CARPINTEIRO
OPERADOR DE MOTOSERRA

05
02

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

MT-419, Novo Mundo

ENCARREGADO GERAL

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



Obra:
Rodovia:
Trecho:
Sub-Trecho:
Local:
Extensão:

ORDEM

01
02
03
04
05
06
07

MT-419 e outra
Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
MT-419, Novo Mundo
MT-419, Novo Mundo

01

DISCRIMINAÇÃO

47,30km e 79,50km respectivamente

03

Manutenção de Rodovias não pavimentadas

BATE ESTACA COM MARTELO ≥700,0 KG
MOTOSERRA 02

TALHA TIFOR

QUANTIDADES

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO

01
01

CAMINHÃO DE CARROCERIA / MUNCK

03
05

MARRETAS
MARTELOS

SERROTES

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

Site: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



Obra: Manutenção de Rodovias não pavimentadas
Rodovia: MT-419 e outra
Trecho: Perímetro Urbano de Novo Mundo - Rio Teles Pires divisa com Carlinda / Entr. MT-419 - Gleba Rochedo
Local: MT-419, Novo Mundo
Extensão: 47,30km e 79,50km respectivamente

72842TAREFA OU SERVIÇO PESO ( T ) A DMT MOMENTO DEDISCRIMINAÇÃO FATOR UND TRANSPORTAR ( Km ) TRANSP. ( t.km )2 S 09 001 91 Transporte de Material de Jazida Solo 2.956,800 m3 1,8400 t 5.440,512 47,30 257.336,22
257.336,22

72843TAREFA OU SERVIÇO PESO ( T ) A DMT MOMENTO DEDISCRIMINAÇÃO FATOR UND TRANSPORTAR ( Km ) TRANSP. ( t.km )2 S 09 001 91 Transporte de Material de Jazida Solo 5.174,400 m3 1,8400 t 9.520,896 79,50 756.911,23
756.911,23TOTAL

TOTAL

TIPO DE TRANSPORTE :

Transporte comercial com basculante 6m3 em rodov pavimentada

CÓDIGO MATERIAL QUANT.TRABALHO UND F. UTILIZAÇÃO

TIPO DE TRANSPORTE :

Transporte comercial com basculante 6m3 em rodov revestimento primário

CÓDIGO MATERIAL QUANT.TRABALHO UND F. UTILIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA 120.727774-6



P. A.  ROCHEDO

PERÍMETRO
URBANO

AREA URBANA

JAZIDA

ASSOCIAÇÃO	MATO-GROSSENSE	DOS	MUNICÍPIOS
Coordenação	de	Projetos

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

Adm. Neurilan Fraga

OBRA: INFRA-ESTRUTURA	-	RECUPERAÇÃO	DE	ESTRADAS	VICINAIS

	PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

	ENDEREÇO:

LEGENDA

ESCALA:
1/250.000 DESENHO:

LOCAL DO ARQUIVO:

REVISÃO:
1°	-	10/12/2015

ART: 000000-0

DATA DE ENTREGA:
10/12/2015

ASSUNTO: MAPA

AUTOR DO PROJETO:

Luizenil Monteiro Lemes

  Engenheiro Civil

   CREA -120727774-6

MT-419 diversos trechos

01.614.517/0001-33 - NOVO MUNDO
FOLHA	Nº
PG-01

PER. URBANO - RIO TELES PIRES

MT-419 - PA. ROCHEDO


