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TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 

 
PROCESSO ALDMINISTRATIVO Nº 039/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: 05 de Agosto 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 “Construção de 01 (um) Campo de Futebol Society, para o fortalecimento da Atividade 

física e recreativa no Município de Novo Mundo-MT”, conforme especificações e técnicas 
constantes do Projeto (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 

203 10 001 27 812 0007 1075 449051 

 

3.2. O valor máximo estimado para a execução dos serviços é de R$ 79.190,62 (Setenta e 
Nove Mil Cento e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos). 
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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, EXCLUSIVAMENTE AS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE – EPP, nos termos do artigo 48, inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006, 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, 
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implicará na anulação do direito da mesma em usufruir 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° 005/2016 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ DA EMPRESA 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 
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8.3. O Envelope n.° 02 contendo a Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu 
exterior, as seguintes informações:  
 

ENVELOPE N° 02 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 
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 
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documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos 
originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via 
internet; 

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 II); 

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); 
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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 
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; 
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 9.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Município Novo Mundo/MT) 
por meio da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 
 
9.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 
9.4.7. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; e 
 
9.4.8. 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) 3539-6244, 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 VIII), 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$ 7.919,62(sete mil, 

novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos).  
 

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 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 

Fone (FAX)  (66) 3539-6244/6003 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

casas decimais após a vírgula) e por extenso. Em 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 
atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
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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 
intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura; 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 

Fone (FAX)  (66) 3539-6244/6003 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

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 
e mail: 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 180 (cento e 
oitenta) 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 200 (duzentos) 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. 
 
 

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; 

 
17.2. A rescisão do Contrato de Prestação de Serviços será formalizada por despacho da 
autoridade competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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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; 
 
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; 
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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 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. 
 
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; 
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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 resignada 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; 
 
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; 
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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 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 
 
Novo Mundo/MT, 11 de Julho 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° 005/2016. 
 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III 
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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° 005/2016. 

 
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° 005/2016. 
 
 
 
 
 
 

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° 005/2016 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 VI 

 
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 005/2016, 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 ““Construção de 01 (um) Campo de Futebol Society, para o fortalecimento da 

Atividade física e recreativa no Município de Novo Mundo-MT”, 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 005/2016, 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 200 (duzentos) dias, contados a 
partir da sua assinatura, e prazo de execução do objeto de até 180 (cento e oitenta) 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.  
 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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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 

203 10 001 27 812 0007 1075 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 
acidentes pessoais e ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em 
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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 , 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; 
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9.7. 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; 
 
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. 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 
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de insubordinação má conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos 
serviços; 
 
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 Guarantã do Norte/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: __________________________________ 
 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 

Fone (FAX)  (66) 3539-6244/6003 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

 
 

Testemunha 2: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

RG:__________________________________________ / CPF/MF: __________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo VII 
 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 

Fone (FAX)  (66) 3539-6244/6003 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

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° 005/2016. 

 
Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016, cujo objeto é 

contratação de empresa habilitada em prestação de serviços de obra de engenharia para “Construção 

de 01 (um) Campo de Futebol Society, para o fortalecimento da Atividade física e recreativa no Município de Novo 

Mundo-MT,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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo VIII 

 
 

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

(Papel Timbrado da Empresa) 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

                         CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 

Fone (FAX)  (66) 3539-6244/6003 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT 

 

 

 
A Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2016. 

 
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 005/2016, 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 005/2016 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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MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO 

 

 

OBRA: REFORMA DO CAMPO SOCIETY 

MUNICIPIO: NOVO MUNDO - MT 

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / MARÇO DE 2016 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de Novo Mundo  

Obra ................................. : Reforma do Campo Society  

Localidade ....................... : Novo Mundo/MT  

Data/Projeto ..................... : Março/2016  

Descrição do Projeto ....... : O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas 

específicas para a Reforma do Campo Society, implantada em um 

terreno localizado no município de Novo Mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas 

a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando portanto, os parâmetros 

mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante 

dos contratos de obras e serviços. 

 A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, 

cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA, através de ART específica para cada caso. 

 Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento 

à ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em 

questão. 

 Cabe destacar que, o projeto trata-se de uma obra de reforma e adequação, tendo em 

vista que é uma edificação existente conforme foto em ANEXO 03. 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os 

serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 

FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras. O Construtor 

obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a 

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características 

e mesmas especificações. 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS DA OBRA 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 

a seguinte ordem de prioridade: 

 Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, deverão ser efetuados consulta à CENTRAL DE PROJETOS AMM/MT. 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre 

os mais recentes. 

 As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na 

Planilha Orçamentária oferecida pela AMM/MT. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem 

a mesma divisão existente na Planilha Orçamentária, como a especificações dos Projetos 

Arquitetônico, Hidrossanitário e Elétrico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os 

diferentes documentos fornecidos. 

ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO CIVIL 
  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1.  Placa da obra em chapa de aço galvanizado  

Será fornecida Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas, de acordo com o seguinte 

parâmetro: 

- Para obras com valor até R$ 350.000,00 - Dim. 2,50 x 1,25m. 

 

1.2. Limpeza Mecanizada do Terreno 

Será feita a limpeza mecanizada do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira 

providência ao se iniciar a obra, sendo realizada em uma área de 1.734,00m².  

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como 

entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos e eventual 

queima de resíduos, de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa 

prejudicar os trabalhos ou a própria obra. 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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1.3. Locação Convencional de Obra, Através de Gabarito de Tabuas Corridas 

Pontaletadas, com Reaproveitamento de 10 vezes. 

Deverá ser implantado marcos de tabuas corridas para demarcação dos eixos e a 

locação será global. 

1.4. Ligação provisória de Energia 

As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da 

liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta ligação 

deverá ser desligada ao final da obra e executada ligação de acordo com viabilidade do local definida 

por concessionária ou grupo gerador. 

1.5. Ligação provisória de Água 

As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes da 

liberação das frentes de serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. As 

instalações de água serão  executadas para atender ao barracão de obras, sanitários, refeitório e 

atividades desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas após o término dos serviços e executada 

ligação definitiva de acordo com viabilidade do local definida por concessionária ou outro meio 

disponível. 

1.6. Barracão para Depósito 

Será executado abrigo provisório de madeira, com cobertura de fibrocimento e piso de 

argamassa traço 1:6 (cimento e areia) para depósito de materiais e ferramentas, com área de 6m². 

2. CAMPO 

 

2.1. Plantio de Grama Batatais 

Todo o terreno deverá ser escarificado numa camada de 15 centímetros de terra própria 

para plantio. Essa terra deverá ser adubada e sua acidez corrigida. Este solo deverá ser recoberto 

por uma camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil (terra preta). O terreno deverá ser 

regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama e/ou mudas, conforme indicação em 

projeto de paisagismo. 

A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma superfície 

nivelada em obediência às indicações do projeto.  Após o preparo da superfície, procede-se ao 

plantio da grama pelo sistema de placas. As placas serão removidas de gramados já formados e 

estarão isentas de contaminação por ervas daninhas. As placas de grama devem ser perfeitamente 

justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento.  À 

medida que se verifique o brotamento da grama, será extirpado as ervas daninhas não detectadas na 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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inspeção preliminar. Esta operação precederá ao período de floração dessas ervas, após o que 

haverá o perigo de contaminação generalizada do gramado. 

Cultivo: Rústica, deve ser cultivado a pleno sol, em solos férteis, com adubações 

semestrais e regas regulares. Não é indicada para locais de tráfego intenso, nem para áreas 

sombreadas. Multiplica-se pela divisão dos rizomas enraizados. 

 

2.2. Conjunto de Traves para Futebol, fornecimento e instalação 

Será instalado no campo, um conjunto de traves para futebol com dimensões de 

2,20x5,00 mais 50cm enterrado, em tudo de aço 4” com pintura esmalte sintético branco.  

 

2.3. Banco de Reservas, fornecimento e instalação  

Será instalado 2 bancos de reservas em estrutura de aço inox com pintura, e cobertura 

de policarbonato. Cada estrutura será composta por 8 assentos de plástico. 

 

2.4. Alambrado para Quadra poliesportiva 

Será instalado 2 alambrados estruturados por tubos de aço galvanizado, com costura, 

din 2440, diâmetro 2”, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. Com 

dimensões de 17,00x4,00m. 

 

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

3.1. Placa de Inauguração 

Fornecimento e instalação de placa de identificação com dimensões de 0,40x0,60m em 

acrílico com borda polida. 

 

3.2. Limpeza final da obra  

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do 

local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo 

cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento 

só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após 

o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 

funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor 

refazer ou recuperar os danos verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático 

diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com 

palha de aço e algum polidor para cromados. 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites serão 

limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de detergente 

apropriado em solução com água. 

 

NOTAS E OBSERVAÇÕES 

a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas 

neste memorial e nas pranchas dos projetos; 

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após 

a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;  

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.  

 

Cuiabá, 11 de Março de 2016. 

 

__________________________________________ 

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO 
Arquiteto e Urbanista - AMM 

CAU: 145438-2 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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André Carvalho Falcão

CAU:145438-2

Novo Mundo - MT

Área do Terreno: 1734,00 m²
Taxa de Permeabilidade: 100%

Área Permeável: 1734,00 m²

 1 : 100

PLANTA BAIXA1

1 : 125

CORTE AA2

1 : 125

CORTE BB3

 1 : 50

DET. TRAVES

 1 : 25

DET. BANCO RESERVAS
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

BDI 28,35%

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

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

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

OBRA:  REFORMA DO CAMPO SOCIETY DATA: 11/03/2016

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI S/N, BAIRRO: SETOR 3        MUNICIPIO:NOVO MUNDO - MT LEIS SOCIAIS: 90,25%

1.0 S E R V I Ç O S   P R E L I M I N A R E S 20,73% 16.417,99

2.0 C A M P O 72,20% 57.172,32

3.0 C A M P O 7,07% 5.600,31

100,00%T O T A L   G E R A L 79.190,62R$         

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIORO/2016)

e/ou composições PiniTCPO

P L A N I L H A

O R Ç A M E N T Á R I A
C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

R E S U M O   D A   E S T I M A T I V A   D E   C U S T O

Renato
Novo Carimbo



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

BDI 28,35%

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

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

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

OBRA: DATA: 11/03/2016

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI S/N, BAIRRO: SETOR 3        MUNICIPIO:NOVO MUNDO - MT LEIS SOCIAIS: 90,25%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

REÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 S E R V I Ç O S   P R E L I M I N A R E S

1.1 73822/002

 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 1.734,00 0,53 0,68 1.179,12

1.2 74077/002

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 1.734,00 3,21 4,12 7.144,08

1.3 73960/001

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-

CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00 1.239,07 1.590,34 1.590,34

1.4
AMM 03

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, 

PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA UN 1,00 1.988,71 2.552,50 2.552,50

1.5 74210/001

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) M2 6,00 290,38 372,70 2.236,20

1.6 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 428,46 549,92 1.715,75

SUBTOTAL 16.417,99

2.0  C A M P O

2.1 74236/001  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.734,00 8,30 10,65 18.467,10

2.2 AMMCIV 01

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO (2,20 X 5,00) MAIS 0,50 ENTERRADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1,00 1.944,37 2.495,60 2.495,60

2.3 AMMCIV 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE RESERVA 8 LUGARES UN 2,00 7.671,91 9.846,89 19.693,78

2.4 74244/001

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 136,00 94,62 121,44 16.515,84

SUBTOTAL 57.172,32

3.0  C A M P O

3.1 84122 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO UD 1,00 1107,42 1.421,37 1.421,37
3.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.734,00 1,88 2,41 4.178,94

SUBTOTAL 5.600,31

TOTAL GERAL 79.190,62R$                 

C A M P O   S O C I E T Y 79.190,62R$              

P L A N I L H A

O R Ç A M E N T Á R I A

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIORO/2016)

e/ou composições PiniTCPO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

REFORMA DO CAMPO SOCIETY

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

Renato
Novo Carimbo



OBRA:  REFORMA DO CAMPO SOCIETY DATA: 11/03/2016

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI S/N, BAIRRO: SETOR 3        MUNICIPIO:NOVO MUNDO - MT LEIS SOCIAIS: 90,25%

AMMCIV 01 CJ

 Custos  Custos 

 Unit. ( R$ )  Total ( R$ ) 

00007692
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 5" (125MM) 
E=5,40MM - 17,80KG/M M 15,40               106,69           1.643,03             

6067
 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 7,56                28,35             214,43                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                16,99             33,98                  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                11,80             23,60                  
88317  SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                14,67             29,34                  

Total 1.944,37R$      

COTAÇÃO VALOR R$

01 399,90R$         

399,90R$         

AMMCIV 02 UN
SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO B BANCO RESERVA COM COBERTURA PARA CAMPO E QUADRA 8 LUGARES UN 1,00 7671,91 7.671,91
**COTAÇÃO INCLUSO INSTALAÇÃO TOTAL 7.671,91R$      

A

B

COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS COTADO EM: 17/11/2015

Cot. A Cot. B Cot. C V. MEDIANO

01 BANCO RESERVA COM COBERTURA PARA CAMPO E QUADRA 8 LUGARES 7.990,00R$             R$       7.353,82 - 7.671,91R$           

AMM 03 SERV.

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UD Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,189 66,67 12,60
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 30,000 0,51 15,30

00004492
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 8 X 8CM NÃO APARELHADA (PONTALETE-
P/ESCORAMENTO) M 25,000 6,58 164,50

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 8,000 6,72 53,76

00007700
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 
2,65MM - 1,58KG/M M 30,000 10,56 316,80

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 5,000 10,56 52,80
00012774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" UN 1,000 119,97 119,97
00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,000 299,00 299,00
00020247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 1,00 8,34 8,34
00011784 BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN 1,00 435,55 435,55

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 4,00 12,46 49,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,96 119,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,34 122,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,96 119,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 12,09 98,17

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINFRA, CÓDIGO CA0007 - FEVEREIRO 2014 TOTAL 1.988,71R$      

FICA AQUI A APRESENTAÇÃO DE DUAS COTAÇÕES DO BANCO DE RESERVA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS TRÊS COTAÇÕES DE PREÇOS 

EXIGIDAS POR ESTE ÓRGÃO DEVIDO AO MERCADO LOCAL NÃO POSSUIR ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS EMPRESAS FORA DO ESTADO NÃO 

CUMPRIREM EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL

AURIFLAMA/SP

CNPJ: 11.538.866/0001-77                         FRETE INCLUSO

FONE: (17) 34829500        CONTATO: LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS

MATERIAL

INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO

FORMALUX SOLUÇÕES EM COBERTURA

SOROCABA/SP

CNPJ: 13.863.484/0001-44                   FRETE INCLUSO

FONE: (15) 3217-2332        CONTATO: SIMONE ALMEIDA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE RESERVA 8 LUGARES

M A T E R I A L

MÃO DE OBRA

FONTE DE PESQUISA

http://www.megasportsnet.com.br/produto/2029124/Rede-de-Nylon-Futebol-de-Campo-Mexico-med-750-x-250-Fio-4mm-par---Master-Rede

VALOR MEDIANO

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO (2,20 X 5,00) MAIS 0,50 ENTERRADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cod SINAPI/SINFRA Componentes UD  Quant 

MATERIAIS

 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S

Renato
Novo Carimbo



OBRA:  REFORMA DO CAMPO SOCIETY DATA: 11/03/2016

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI S/N, BAIRRO: SETOR 3        MUNICIPIO:NOVO MUNDO - MT Ref: CONSTRUÇÃO

DESC. DO SERVIÇOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL %

S E R V I Ç O S   P R E L I M I N A R E 

S 16.417,99    100,00       -               -               -                   -                   -                   16.417,99                20,73             

C A M P O -               14.293,08    25,00     14.293,08    25,00     28.586,16        50,00     -                   -                   57.172,32                72,20             

C A M P O -               1.400,08      25,00     1.400,08      25,00     2.800,16          50,00     -                   -                   5.600,31                  7,07               

VALOR TOTAL 16.417,99    20,73         15.693,16    19,82     15.693,16    19,82     31.386,32        39,63     -                   -         -                   -         79.190,62                100,00           

VALOR ACUMULADO 16.417,99    20,73         32.111,15    40,55     47.804,31    60,37     79.190,62        100,00   79.190,62        100,00   79.190,62        100,00   79.190,62                100,00           

 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

C A M P O   S O C I E T Y

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O

Renato
Novo Carimbo



OBRA:  REFORMA DO CAMPO SOCIETY

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI S/N, BAIRRO: SETOR 3        MUNICIPIO:NOVO MUNDO - MT
DATA: 11/03/2016

ÍTEM SERVIÇO CÁLCULO TOTAL UNIDADE

1.0 S E R V I Ç O S   P R E L I M I N A R E S

1.1

 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA ***** 1.734,00 M2

1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 

VEZES. ****** 1.734,00 M2

1.3

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA 

TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR **** 1,00 UN

1.4

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 

OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA **** 1,00 UN

1.5

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE 

MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 

INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA) 2*3 6,00 M2

1.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25*2,5 3,12 M2

2.0 C A M P O

2.1  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1.734,00 M2

2.2

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO 

(2,20 X 5,00) MAIS 0,50 ENTERRADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1,00 CJ

2.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE 

RESERVA 8 LUGARES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

2.4

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 17,8*4,3*2 136,00 M2

3.0 C A M P O

3.1

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M 

FORNECIMENTO E COLOCACAO *** 1,00 UD

3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA *** 1.734,00 M2

C A M P O   S O C I E T Y

 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

Renato
Novo Carimbo




