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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA TIPO CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria nº 267/2022 de 25 de maio de 2022, torna público para conhecimento dos 
interessados que estão abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO, 
ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos, em especial ao Termo de Referência (ANEXO I). 
 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. O credenciamento de que trata este edital e as contratações dele decorrentes são regidos pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, em especial o artigo 25, caput. 
 
3. DO PRAZO E LOCAL PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E 
LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS CREDENCIADOS. 
3.1. A entrega do envelope contendo os documentos para o Credenciamento será do dia 18/08/2022 a 18/ 
07/2023, de segunda a sexta-feira no horário de expediente vigente. 
3.2. O prazo de vigência do Credenciamento será por 12 (doze) meses, contados do dia 18/08/2022 a 18/ 
08/2023. 
3.3. O início das prestações dos serviços somente ocorrerá a partir da confecção do termo de 
credenciamento. 
3.4. Local do recebimento dos documentos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT, no setor de 
Licitações, sito a Avenida Fernando Correa da Costa, nº 940, Bairro: Centro, Pedra Preta/MT. 
3.5. O Resultado do Credenciamento será publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado 
de Mato Grosso e Site Oficial Prefeitura, Mural da Prefeitura e Mural da Câmara Municipal. 
 
4. OBJETO DO CREDENCIAMENTO 
4.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA Para 
atendimento da Secretaria Municipal de PLANEJAMENTO E GOVERNO de Pedra Preta MT. 
 
5. TERMO DE REFERÊNCIA 
5.1. Foi elaborado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO, o Termo de 
Referência constante no Anexo I, o qual servirá de base para todo este procedimento. 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste credenciamento, serão em várias dotações de 
acordo com o credenciamento conforme pedidos das secretarias: 
 
Dot. Orçamentária: Red: 85 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 04.122 administração/administração geral  
Programa/Projeto Atividade: 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS   
 
Dot. Orçamentária: Red: 92  
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 15.452 urbanismo/serviços urbanos 
Programa/Projeto Atividade: 1010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE COBERTURAS, MUROS, CERCAS E 
CALÇADAS E MEIOS FIOS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
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Dot. Orçamentária: Red: 94 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras  
Função/Subfunção: 15.452 urbanismo/serviços urbanos  
Programa/Projeto Atividade: 1011 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE 
VIAS PÚBLICAS  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS   
 
Dot. Orçamentária: Red: 118 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 26.782 transporte/transporte rodoviário 
Programa/Projeto Atividade: 2043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 
Dot. Orçamentária: Red: 119 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 26.782 transporte/transporte rodoviário 
Programa/Projeto Atividade: 2043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 71 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB    
 
Dot. Orçamentária: Red: 121 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 26.782 transporte/transporte rodoviário 
Programa/Projeto Atividade: 2044 - MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E CANALIZAÇÃO 
PLUVIAL  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 71 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB    
 
7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Poderão participar deste CREDENCIAMENTO as empresas legalmente estabelecidas na forma da lei, 
que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto e que apresente toda a documentação correspondente 
ao CREDENCIAMENTO, na forma descrita na cláusula 8 deste Edital; 
7.2. O ato de inscrição para o credenciamento previsto neste edital não gera direito à contratação, ficando a 
mesma condicionado ao integral cumprimento dos requisitos previstos neste edital; 
7.3. O credenciamento será oficializado mediante publicação do ato de autorização emitido pela Autoridade 
Competente e posterior assinatura do Termo de Adesão ao Credenciamento, ocasião em que deverá ser 
atualizada a documentação relativa à regularidade fiscal da interessada, se for o caso. 
7.4. É vedada a participação de empresas que: 
7.4.1. Tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas 
esferas: Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou punidas com suspensão, desde que a punição alcance esta Administração; 
7.4.2. Estejam em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, 
dissolução, insolvência ou liquidação. 
7.4.3.  Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  
7.4.4.  A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade dos licitantes que, 
pelo descumprimento, se sujeitam às penalidades cabíveis. 
7.4.5.  Demais impedimentos e vedações previstos na Lei 8.666/93. 
7.5. Não será permitida a subcontratação dos serviços objeto deste credenciamento. 
 
8. DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 
8.1. A documentação relativa ao CREDENCIAMENTO deverá ser entregue em 01 (uma) via, em um único 
invólucro, fechado e rubricado no fecho, contendo em suas partes externas em caracteres destacados, além 
da razão social e endereço do interessado, os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
8.2. O envelope de “CREDENCIAMENTO” deverá conter, obrigatoriamente, a seguinte documentação, 
sob pena de inabilitação: 
 
8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.2.1.1. Cédula de Identidade ou documento oficial com foto, autenticada de todos os sócios da empresa; 
8.2.1.2. Registro comercial, no caso de Empresa Individual, ou; 
8.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de 
seus administradores, ou; 
8.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93; 
8.2.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
8.2.1.6. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante, com no máximo 60 dias 
de emissão. 
 
8.2.2. REGULARIDADE FISCAL 
8.2.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
8.2.2.2. Prova de regularidade, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
8.2.2.3. Prova de regularidade de Débitos de Tributos Estaduais; 
8.2.2.4. Prova de regularidade de Débitos de Tributos Municipais; 
8.2.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante apresentação 
do Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
8.2.2.6. Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas. 
8.2.2.7. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença para 
Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado. 
 
8.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.2.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
datada de, no máximo, trinta dias antes do protocolo, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
8.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA 
8.2.4.1. Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade, 
constando os responsáveis técnicos compatível com os projetos que irão realizar o credenciamento; 
8.2.4.2. Certidão de registro junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ao CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dos profissionais que compõem o quadro técnico da empresa, cujos 
nomes porventura não constem no registro acima; 
8.2.4.3. Prova de vínculo com a empresa proponente, dos profissionais que compõem o seu quadro técnico 
na condição de: 
8.2.4.3.1. Empregado, neste caso a comprovação deverá ser realizada mediante Carteira de Trabalho ou 
ficha de registro do empregado; 
8.2.4.3.2. Autônomo, neste caso a comprovação deverá ser mediante o respectivo contrato de prestação de 
serviço, com firma reconhecida em cartório; 
8.2.4.3.3. Para sócio de empresas, neste caso a comprovação poderá ser feita através de ato constitutivo 
empresarial, Ata da Assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do Contrato Social; 
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8.2.4.4. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa 
jurídica, devidamente registrado na entidade profissional competente, no caso o CREA ou CAU, em nome 
dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, que comprove aptidão da licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, similares ou 
superiores ao objeto deste edital. 
8.2.4.4.1. Para efeito de caracterização desta pertinência e compatibilidade, serão observados os mesmos 
parâmetros dispostos no Termo de Referência; 
8.2.4.4.2. Atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa 
jurídica, ou qualquer outra forma de que a Prefeitura possa valer-se para manter contato com a empresa 
declarante; 
8.2.4.4.3. A Prefeitura se reserva no direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos 
atestados, podendo, requisitando cópias de outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado; 
8.2.4.4.4. Currículo de cada profissional do quadro técnico; 
8.2.4.4.5. Cópia autenticada do Diploma registrado no MEC dos responsáveis técnicos ou cópia autenticada 
da Carteira Profissional emitida pelo Conselho de Classe; 
8.2.4.5. Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo V), 
contendo os seguintes termos: 
8.2.4.5.1. QUE NÃO possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do 
inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90. 
8.2.4.5.2. QUE NÃO possui em seu quadro de pessoal, empregados 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 art. 7º da Constituição 
Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei 9.854/1999. 
8.2.4.5.3. QUE recebeu todos os documentos, e que tenho conhecimento de todas as informações e das 
condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens nele estabelecidos. 
8.2.4.5.4. QUE está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma 
Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com administração pública municipal ou qualquer de 
suas entidades direta. 
8.2.4.5.5. QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso seja 
credenciada, de  executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas 
no edital e Termo de Referência. 
8.2.4.5.6. QUE concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos; 
8.2.4.5.7. QUE a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos 
no Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação; 
 
8.2.5. DAS DECLARAÇÕES 
8.2.5.1. As empresas deverão declarar (conforme modelo constante no Anexo III), que conhecem inteiro 
teor do Edital de Credenciamento nº 002/2022 bem como o valor o qual a Prefeitura Municipal de Pedra 
Preta MT se propõe a pagar pelos serviços prestados de acordo com os valores constantes no Termo de 
Referência e ainda, que se compromete a prestar os serviços, de acordo com as condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 
8.2.5.2. As empresas deverão declarar, para todos os efeitos legais, que estão cientes de todos os 
requisitos de habilitação exigidas no Edital, conforme modelo constante no Anexo IV; 
8.2.5.3. As empresas deverão anexar no Envelope de Documentação, conforme modelo constante no 
Anexo V, declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades 
cabíveis. 
 
 
8.3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
8.3.1. Os interessados a participar do presente credenciamento deverão trazer a documentação original ou 
fotocópias das mesmas autenticadas pela comissão de Licitação; 
8.3.2. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação 
antes da entrega do envelope no setor de  Licitação, desde que acompanhados dos originais; 
8.3.3. Os interessados deverão apresentar somente os documentos exigidos, evitando duplicidade e 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis; 
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8.3.4. Só serão aceitas cópias legíveis; 
8.3.5. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas; 
8.3.6. A comissão permanente de licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
8.3.7. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou 
estabelecidos em lei; 
8.3.8. Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo de validade 
aceitável o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 
 
 
9. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
9.1. A entrega do envelope contendo DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO deverá ser realizada 
conforme cláusula 3. deste edital; 
9.2. Os documentos correspondentes ao CREDENCIAMENTO de cada interessado serão examinados, na 
ordem de entrada, pela Comissão Permanente de Licitação, conforme as exigências deste Edital; 
9.2.1. O exame da documentação entregue será efetuado pela CPL e Equipe Técnica; 
9.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligências ou reuniões destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos 
interessados que deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido; 
9.4. Não será considerado credenciado, para efeito deste Edital, a critério da Comissão Permanente de 
Licitação, aquele que deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos 
ou contrariando qualquer exigência contida neste instrumento; 
9.4.1. Neste caso, o interessado será comunicado, para que corrija as falhas encontradas em sua 
documentação, reapresentando-a à Comissão Permanente de Licitação, para novo exame, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
9.5. Serão considerados credenciados aqueles que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital; 
9.6. Do ato da análise da proposta de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pela Equipe Técnica , ou retirada pelo 
interessado, mediante protocolo, no mesmo local determinado para a entrega das propostas no preâmbulo 
deste Edital; 
9.7. Após a lavratura, a ata será encaminhada à autoridade competente para homologação; 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 
109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
10.2. Os recursos serão dirigidos a Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para 
apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade; 
10.2.1. Os recursos deverão ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pedra 
Preta/MT , sito a Avenida Fernando Correa da Costa, nº 940, Bairro: Centro, Pedra Preta/MT, no horário de 
expediente ou enviadas para o e-mail licitação@pedrapreta.mt.gov.br. 
10.3.  Os recursos referentes aos atos de habilitação terão efeitos suspensivos, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensivas aos demais recursos; 
10.4. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 
10.5. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 
10.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os 
autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
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11.  VALOR DOS SERVIÇOS: 
 
 

Ordem Descrição do objeto Und. Qtd. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
1 Elaboração estudos e projeto de ARQUITETURA M² 5.000 30,11 150.550,00 
2 Elaboração estudos e projeto de Instalações Elétricas, CFTV 

e Cabeamento Estruturado. 
M² 5.000 24,08 120.400,00 

3 
 

Elaboração estudos e projeto de Instalações 
Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem de sistemas de 
Ar-Condicionado. 

M² 5.000 4,81 24.050,00 

4 Elaboração estudos e projeto de Instalações PCI - 
Prevenção e Combate à Incêndios 

M² 5.000 7,45 37.250,00 

5 Elaboração de Projetos de SPDA, para    edificações novas e 
reformas, com detalhamentos, memoriais descritivos e de 
cálculo e quantitativos de materiais. 

M² 5.000 4,77 23.850,00 

6 Elaboração estudos e projeto de Instalações de Rede de 
Gases Medicinais 

M² 3.000 2,98 8.940,00 

7 Elaboração estudos e projetos de instalação de sistema de 
ar-condicionado tipo VRF, em edificações. 

M² 3.000 16,21 48.630,00 

8 Elaboração estudos e projetos de infraestrutura viária KM 30 15.346,73 460.401,90 
9 Elaboração estudos e projetos de recuperação de 

infraestrutura viária existente 
M² 100.000 0,90 90.000,00 

10 Elaboração de estudos e projetos urbanização e paisagismo 
de áreas públicas, inclusive canteiro centrais. 

M² 30.000 9,89 296.700,00 

11 Elaboração de levantamentos topográficos planimétricos 
urbano, acompanhado de laudos e memoriais destinados à 
regularização fundiária. 

M² 100.000 0,75 75.000,00 

12 Elaboração estudos e projetos de drenagem urbana. KM 20 1.587,50 31.750,00 
13 Projeto arquitetônico e complementares de Centro Cultural 

Multiuso. 
M² 10.000 64,57 645.700,00 

14 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de 
equipamentos urbanos destinados à prática desportiva, tais 
como: quadras poliesportivas, ginásios de esporte, pistas de 
atletismo, pista de skate, campos de futebol, miniestádios e 
congêneres. 

M² 15.000 23,26 348.900,00 

15 Elaboração de Projeto de Pré Moldado Com Estrutura 
Metálica de Cobertura. 

M² 10.000 8,94 89.400,00 

16 Elaboração de projetos de ponte de madeira, para estradas 
vicinais. 

M 150 370 55.500,00 

 
 

 
11.1. Descrição pormenorizada dos serviços: 
 
11.1.1. Elaboração estudos e projeto de ARQUITETURA: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 
16.280:2015, NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas 
específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, 
destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza 
convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados 
de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas: Autodesk - (Revit-Modelagem 
e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio ( OrçaBIM- 
Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove 
plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
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b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
 
11.1.2. Elaboração estudos e projeto de Instalações Elétricas, Telefonia, CFTV e Cabeamento 
Estruturado: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
5410, 5444, 8403, 16752 e 132724, além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a 
ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de 
prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de 
biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso 
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.3. Elaboração estudos e projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem de 
sistemas de Ar-Condicionado: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
15575, 8160, 5626, 7229, 7198 e 13969 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de 
projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou 
reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, 
dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, 
planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso  
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.4. Elaboração estudos e projeto de Instalações PCI - Prevenção e Combate à Incêndios: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
9441, 9077, 10898, 12693 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser 
contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios 
públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de 
biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso 
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
 
 



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.5. Elaboração de Projetos de SPDA, para edificações novas e reformas, com detalhamentos, 
memoriais descritivos e de cálculo e quantitativos de materiais; 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
9441, 9077, 10898, 12693 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser 
contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios 
públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de 
biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso 
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.6. Elaboração estudos e projeto de Instalações de Rede de Gases Medicinais: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
12188 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados 
conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. 
Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos 
deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas 
e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP 
Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio 
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.7. Elaboração estudos e projetos de instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF, em 
edificações: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
12188 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados 
conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. 
Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos 
deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas 
e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP 
Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio 
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde  que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
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11.1.8. Elaboração estudos e projetos de infraestrutura viária: 
 
a) Estudos de tráfego e ensaios de tipificação e caracterização de solos, sempre caracterizado pela 
demanda. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, 
especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, 
planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e InfraWorks- Modelagem e Navisworks-
Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). 
Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade 
e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES: 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual 
definido de acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na 
aprovação dos Estudos Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
 
 
11.1.09. Elaboração estudos e projetos de recuperação de infraestrutura viária existente: 
a) Sempre caracterizado pela demanda. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico 
financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos 
deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, 
fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e InfraWorks- Modelagem e 
Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- 
Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove 
plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo /10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
 
11.1.10. Elaboração de estudos e projetos urbanização e paisagismo de áreas públicas, inclusive 
canteiro centrais: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 
16.280:2015, NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas 
específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado. Os projetos deverão ser 
acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, especificações 
técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, 
modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - 
(Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), 
OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde 
que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.11. Elaboração de levantamentos topográficos planimétricos urbano, acompanhado de laudos e 
memoriais destinados à regularização fundiária. 
 
a) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por meio de medições mensais, proporcionais à 
prestação de serviços no período considerado. 
 



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
 
11.1.12. Elaboração estudos e projetos de drenagem urbana: 
a) Solicitado sempre em função da demanda verificada. Os projetos deverão ser acompanhados de 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais 
descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados 
usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e 
InfraWorks- Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), 
OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde 
que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.13. Projeto arquitetônico e complementares de Centro Cultural Multiuso: 
a) Servirá às atividades complementares educacionais, nas áreas de arte e de cultura , biblioteca, salas 
temáticas de aula de reforço de aprendizagem, sala de audiovisual para ensino de linguística, sala de aula 
de informática, para aulas de TI, incluso auditório para 200 lugares, com palco, camarins, coxias, 
equipamento de projeção e tratamento acústico, teatro de arena, refeitório e lanchonete. Em período 
noturno e finais de semana, o espaço será voltado para atividades da comunidade em geral, e para 
treinamento e capacitação dos funcionários da Prefeitura. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES: 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual 
definido de acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na 
aprovação dos Estudos Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
ETAPA 02: PROJETO EXECUTIVO: 
Forma de Pagamento: Nessa etapa, serão pagos os 60% a 80% do valor total registrado, remanescentes da 
1ª Etapa. O pagamento será feito em etapas proporcionais ao tempo demandado para elaboração dos 
projetos, condicionados à comprovação da efetiva evolução na prestação dos serviços, devidamente 
atestada pela fiscalização do contrato. 
 
 
11.1.14. Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de equipamentos urbanos 
destinados à prática desportiva, tais como: quadras poliesportivas, ginásios de esporte, pistas de 
atletismo, pista de skate, campos de futebol, miniestádios e congêneres: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 
16.280:2015, NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas 
específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, 
destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Os projetos deverão 
ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, 
especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, 
planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas: Autodesk - (Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras 
plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos 
universais de intercâmbio. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual 
definido de acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na 
aprovação dos Estudos Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
 
ETAPA 02: PROJETO EXECUTIVO 
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Forma de Pagamento: Nessa etapa, serão pagos os 60% a 80% do valor total registrado, remanescentes da 
1ª Etapa. O pagamento será feito em etapas proporcionais ao tempo demandado para elaboração dos 
projetos, condicionados à comprovação da efetiva evolução na prestação dos serviços, devidamente 
atestada pela fiscalização do contrato. 
 
11.1.15. Elaboração de Projeto de Pré Moldado com Estrutura Metálica de Cobertura: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras NBR  16775 e outras 
que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à 
construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional 
ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso de uma das Plataformas que propiciem plena 
compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.1.16. Elaboração de projetos de ponte de madeira, para estradas vicinais: 
a) Deverá incluir levantamentos topográfico, incluindo memória de cálculo, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D-
Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio 
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b)CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
11.2. Do BDI 
11.2.1. Para a composição do BDI levou-se em conta a seguinte composição: 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA 
INDIRETAS) 
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL % SOBRE PV 
AC - Administração Central 7,00% 
DF - Custos Financeiros 0,77% 
C - Riscos 2,17% 
S - Seguros e Garantias Contratuais 0,80% 
G - Garantias  0,20% 
 Sub-total 10,94% 
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL % SOBRE PV 
E - Lucro Operacional  8,41% 
  Sub-total 8,41% 
BDI SEM IMPOSTOS 19,35% 
 
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV 
F - PIS 0,65% 
G - COFINS 3,00% 
H - ISSQN 5,00% 
  Sub-total 8,65% 
BDI COM IMPOSTOS 28% 
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LEGENDA 
PV = Preço de 
Venda 

IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) 
= 4,84% 

CD = Custo Direto CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1) 
Selic Fev/2014 = 
10,52% 

Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - 
Prazo médio de 1 ano 

 
Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - 
Prazo médio de 1 ano 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
12.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
12.1.1. Executar os serviços licitados, conforme solicitação do setor competente, que ocorrerá com 
acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato, em 
horário e local definido pela secretaria solicitante, dentro dos padrões e prazos estabelecidos, de acordo 
com as especificações do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes 
do descumprimento das condições estabelecidas; 
12.1.2. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se 
por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 
12.1.3. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto 
deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 
12.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto 
do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato, 
observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
12.1.5. Executar os serviços objeto da contratação de acordo com as horas solicitadas, os padrões de 
qualidade exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 
12.1.6. Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 
terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus 
empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir 
da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE 
poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo; 
12.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; 
12.1.8. Selecionar rigorosamente os prestadores que executarão os serviços contratados; 
12.1.9. Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o pessoal 
necessário à execução dos serviços; 
12.1.10. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos sejam rigorosamente 
cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, ausência legal ou férias, de maneira a 
não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços; 
12.1.11. Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
12.1.12. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições 
inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução 
do contrato; 
12.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
12.1.14. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito; 
12.1.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação/contratação; 
12.1.16. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado; 
12.1.17. Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da CONTRATANTE; 
12.1.18. Não repassar os custos de qualquer dos itens a seus empregados; 
12.1.19. Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do 
trabalho; 
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12.1.20. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, e-mail, 
conta bancária e outros julgáveis necessários. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
13.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os preços, prazos e as condições 
estipuladas; 
13.1.2. Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos objetos entregues 
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, dando aceite quando o objeto atender ao Edital e devolvendo 
para substituição, os que por ventura não atenderem as descrições e especificações exigidas no Edital; 
13.1.3. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, para a execução do contrato, permitindo 
o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a fim de que possam executar suas tarefas; 
13.1.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste contrato; 
13.1.5. Informar à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato. 
13.1.6. Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência de relevo 
relacionado com o mesmo. 
13.1.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA que aja em 
desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo incompatível com o 
exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito; 
13.1.8. Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através 
da Secretaria Municipal de Administração; 
13.1.9. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
13.1.10. Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que 
diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato; 
 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será realizado após apresentação de Nota Fiscal e programação da Secretaria 
Municipal de Finanças. 
14.2. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão da Nota Fiscal 
correspondente, devidamente atestada pelo responsável; 
14.3. O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 
 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Se a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir os 
preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, 
responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às penalidades e sanções pertinentes à 
matéria, garantida a prévia defesa;  
15.2. Ficará impedida de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (anos) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da contratação e da aplicação de multa de até 
20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, a CONTRATADA que:  
15.2.1. Apresentar documentação falsa;  
15.2.2. Fraudar a execução da contratação; 
15.2.3. Comportar-se de modo inidôneo;  
15.2.4. Cometer fraude fiscal; ou  
15.2.5. Fizer declaração falsa.  
15.3. Para os fins do item 15.2.3, reputar-se-ão inidôneos a CONTRATADA que concorrer para os seguintes 
atos:  
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15.3.1. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor da empresa vencedora, durante a execução das contratações celebrados com o 
CONTRATANTE, sem autorização em norma interna, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos 
instrumentos contratuais ou equivalentes, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de 
sua exigibilidade;  
15.3.2. Tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida 
ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;  
15.3.3. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou 
mercadorias, ou contrato dela decorrente que: elevando arbitrariamente os preços; vendendo, como 
verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; entregando uma mercadoria por outra; 
alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando, por qualquer modo, 
injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução da contratação;  
15.3.4. Empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer entidade;  
15.3.5. Empresas inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) mantido pela 
Controladoria-Geral da União.  
15.4. Nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou instrumento equivalente, de 
inexecução parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo e nas tabelas 1 e 2 do item 15.10, 
com as seguintes penalidades: 
  
15.4.1. Advertência;  
15.4.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarrete prejuízos 
para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória. 
15.4.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
do CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória. 
15.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE: 
15.4.2.1. Por 6 (seis)meses, nos seguintes casos: 
15.4.2.1.1. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo ao 
CONTRATANTE. 
15.4.2.1.2. Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.  
15.4.2.2. Por 1 (um) ano, nos seguintes casos: 
15.4.2.2.1. Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela CONTRATADA visando frustrar seus 
objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento 
licitatório. 
15.4.2.2.2. Recusar-se a assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido.  
15.4.2.3. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 
15.4.2.3.1. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 
15.4.2.3.2. Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a rescisão do 
contrato; 
15.4.2.3.3. Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
15.4.2.3.4. Apresentar ao CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 
para participar da licitação; 
15.4.2.3.5. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 
CONTRATANTE; 
15.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, se 
anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 
15.4.3.1. Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo ao CONTRANTE; 
15.4.3.2. Evidência de atuação com interesses escusos; 
15.4.3.3. Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades. 
15.4.4. Ocorrendo as situações acima expostas, o CONTRATANTE poderá aplicar a Declaração de 
Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação 
da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.  
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15.4.5. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de transacionar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida 
a reabilitação perante a Administração.  
15.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:  
15.5.1. Atrasar a entrega/execução, sem causa justificada, dos produtos/serviços objeto da contratação 
após o 1° (primeiro) dia corrido da data estipulada para o fornecimento/execução.  
15.6. Configurar-se-á a falha na execução da contratação quando a empresa vencedora se enquadrar em 
qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 15.10, respeitada a graduação de infrações conforme 
a tabela 1 no referido item;  
15.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA:  
15.7.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços solicitados na 
respectiva Ordem de Fornecimento no prazo estipulado;  
15.8. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA:  
15.8.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços solicitados na 
respectiva Ordem de Fornecimento após 05 (cinco) dias corridos da data final estipulado para o 
fornecimento/execução dos produtos/serviços.  
15.9. A contratação poderá será rescindida unilateralmente pelo CONTRATANTE, nos casos de falha na 
execução, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das outras sanções 
previstas e em legislação específica;  
15.10. Pelo descumprimento das obrigações desta contratação, o CONTRATANTE aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  
 
TABELA 1 

GRA
U 

CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5%, por dia corrido, sobre o valor da ordem de 
fornecimento 

2 10% sobre o valor da ordem de fornecimento 
3 20% sobre o valor da ordem de fornecimento 

 
TABELA 2 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais 
3 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, o fornecimento dos produtos/serviços 

2 

3 Recusar-se a entregar os produtos/serviços conforme solicitado 
na Ordem de Fornecimento 

3 

4 Retardamento na execução do objeto contratado 1 
5 Inexecução Parcial do objeto contratado 2 
6 Inexecução Total do objeto contratado 3 
Para os itens a seguir, deixar de: 
1 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

colaborador designado como fiscal 
2 

2 Substituir os serviços/produtos que estiverem em desacordo 
com o pactuado neste Instrumento 

2 

3 Cumprir quaisquer dos itens deste Instrumento não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 
pelo contratante 

1 

 
15.11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;  
15.11.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 
mesma obrigada a recolher a importância devida no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação;  
15.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para a devida cobrança judicial da multa.  
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15.12. Na hipótese de reincidência pela aplicação das penalidades de grau 3, restará caracterizada a 
inexecução total da Contratação, podendo ensejar a rescisão unilateral do ajustado;  
15.13. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do CONTRATANTE;  
15.14. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao CONTRATANTE. 
 
16. DESCREDENCIAMENTO 
16.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por parte da contratada, mediante 
comunicação expressa, de uma a outra, respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de recebimento, desde que devidamente formalizada. 
16.2. A empresa deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato; 
16.3. A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 
16.4. Ficar evidenciada a incapacidade da empresa credenciada de cumprir as obrigações assumidas 
devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 
16.5. Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e justificado da 
Prefeitura Municipal; 
16.6. Em razão de caso fortuito ou força maior; 
16.7. No caso da decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou 
falecimento de todos os seus sócios; 
16.8. Será proibido a credenciada cobrar taxas ou qualquer outra importância dos usuários, sob pena de 
descredenciamento a ser apurado em processo administrativo instaurado imediatamente apurada denúncia 
apresentada pelo usuário ou qualquer cidadão, assegurado a credenciada o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
16.9. A credenciada não poderá transferir, total ou parcialmente a terceiros os serviços objeto deste 
credenciamento e aplicação das demais penalidades, sob pena de descredenciamento a ser apurado em 
processo administrativo instaurado imediatamente apurada denúncia apresentada pelo usuário ou qualquer 
cidadão, assegurado a credenciada o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
16.10. A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, injustificada, implica no 
descredenciamento e suas sanções. 
16.11. A partir de três denúncias na ouvidoria pública, seja essas denúncias comprovadas, sob pena de 
descredenciamento. 
16.12. E naquilo que couber, nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
17. DA VIGÊNCIA 
17.1. O prazo de validade será de 1 (um) ano. 
 

Pedra Preta, 09 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rithyene Gomes da Silva 
Chefe do Setor de Licitação e Contratos. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
1. DO OBJETO; 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento 
para o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA, conforme condições e 
quantidades necessárias, visando atender as demandas desta municipalidade. 
 
2. DA MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO; 
 
2.1. A Licitação deverá ser realizada na modalidade Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei n° 8.666/93, e o tipo por 
Tabela de Preços e Credenciamento. Sua Adjudicação será por Item. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA; 
 
3.1. Considerando que o Poder Executivo é responsável pela organização política administrativa e urbanística do 
município; 
3.2. Considerando que dentre as atribuições voltadas à organização urbanística está a necessidade de construção, 
reformas, manutenções de prédios públicos; 
3.3. Considerando que a busca de convênios com órgãos federais e estaduais dependem de projetos de engenharia 
diversos; 
3.4. Considerando que a Secretaria Municipal Planejamento e Governo, além da necessidade de elaboração de projetos 
de interesse público, necessita promover a fiscalização dos projetos/obras particulares para que seus respectivos 
projetos estejam de acordo com as legislações aplicáveis; 
3.5. Considerando que a demanda existente nas secretarias municipais, em especial, ao departamento de engenharia e 
arquitetura é muito grande; 
3.6. Considerando que determinados projetos necessitam estudos detalhados, especificidades complexas; 
3.7. Considerando a necessidade de dar agilidade aos processos e projetos na busca de convênios recursos, bem 
como, construções e reformas de unidades do poder público. 
3.8. Pleiteamos com base no interesse público a formalização do processo de credenciamento dos serviços executados 
por profissionais devidamente inscritos nos respectivos conselhos de classe, a fim de atender a demanda do munícipio 
e garantir a eficiência e agilidade na execução de projetos, sendo que os custos a serem arcados encontram-se dentro 
da tabela de valores da categoria. 
3.9. Posto isto, verifica-se que de acordo com o Tribunal de Contas da União ao dispor sobre credenciamento menciona 
“que o sistema de credenciamento, quando realizado com a devida cautela, assegurando tratamento isonômico aos 
interessados na prestação dos serviços e negociando-se as condições de atendimento, obtém-se uma melhor qualidade 
dos serviços além do menor preço, podendo ser adotado sem licitação amparado no art. 25 da Lei 8.666/93.” (Decisão 
n° 104/1995 – Plenário)”. 
3.10. No presente caso, a inviabilidade de competição é existente tendo em vista que a demanda será mais bem 
atendida pela contratação do maior número de interessados possível, para as mais diversas áreas, sendo legítima a 
instauração do credenciamento, pois está previsto os requisitos de habilitação e especificações técnicas indispensáveis 
a serem analisados, fixará o preço e estabelecerá os critérios para convocação dos credenciados. 
3.11. Entendemos que o credenciamento é a melhor forma a ser utilizada, tendo em vista é sistema por meio do qual a 
Administração Pública convoca todos os interessados em prestar serviços, para que, preenchendo os requisitos 
necessários, credenciem-se junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados. 
 
4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, 
SUAS APROVAÇÕES EM ÓRGÃOS COMPETENTES, E ORÇAMENTO DE OBRAS EM CARÁTER EVENTUAL, DE  



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
 
ACORDO COM OS CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, sempre que 
houver interesse previamente manifestado pela Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT. 
 
4.2. DO DETALHAMENTO DOS PROJETOS 
 
4.2.1. Os serviços contemplados por este credenciamento são os descritos na tabela abaixo, cujos valores dos 
honorários dos profissionais/empresas propostos e constantes na tabela estão de acordo com os valores constantes na 
Tabela de Honorários Básicos para serviços sem vínculo empregatício e/ou contrato particular de prestação de serviços 
com pessoa física ou jurídica da cotação realizada e em alguns casos, foram usados como referência de preços, a 
tabela de valores do CREA/MT. 
 

Ordem Descrição do objeto Und. Qtd. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
1 Elaboração estudos e projeto de ARQUITETURA M² 5.000 30,11 150.550,00 
2 Elaboração estudos e projeto de Instalações Elétricas, CFTV 

e Cabeamento Estruturado. 
M² 5.000 24,08 120.400,00 

3 
 

Elaboração estudos e projeto de Instalações 
Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem de sistemas de 
Ar-Condicionado. 

M² 5.000 4,81 24.050,00 

4 Elaboração estudos e projeto de Instalações PCI - 
Prevenção e Combate à Incêndios 

M² 5.000 7,45 37.250,00 

5 Elaboração de Projetos de SPDA, para edificações novas e 
reformas, com detalhamentos, memoriais descritivos e de 
cálculo e quantitativos de materiais. 

M² 5.000 4,77 23.850,00 

6 Elaboração estudos e projeto de Instalações de Rede de 
Gases Medicinais 

M² 3.000 2,98 8.940,00 

7 Elaboração estudos e projetos de instalação de sistema de 
ar-condicionado tipo VRF, em edificações. 

M² 3.000 16,21 48.630,00 

8 Elaboração estudos e projetos de infraestrutura viária KM 30 15.346,73 460.401,90 
9 Elaboração estudos e projetos de recuperação de 

infraestrutura viária existente 
M² 100.000 0,90 90.000,00 

10 Elaboração de estudos e projetos urbanização e paisagismo 
de áreas públicas, inclusive canteiro centrais. 

M² 30.000 9,89 296.700,00 

11 Elaboração de levantamentos topográficos planimétricos 
urbano, acompanhado de laudos e memoriais destinados à 
regularização fundiária. 

M² 100.000 0,75 75.000,00 

12 Elaboração estudos e projetos de drenagem urbana. KM 20 1.587,50 31.750,00 
13 Projeto arquitetônico e complementares de Centro Cultural 

Multiuso. 
M² 10.000 64,57 645.700,00 

14 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de 
equipamentos urbanos destinados à prática desportiva, tais 
como: quadras poliesportivas, ginásios de esporte, pistas de 
atletismo, pista de skate, campos de futebol, miniestádios e 
congêneres. 

M² 15.000 23,26 348.900,00 

15 Elaboração de Projeto de Pré Moldado Com Estrutura 
Metálica de Cobertura. 

M² 10.000 8,94 89.400,00 

16 Elaboração de projetos de ponte de madeira, para estradas 
vicinais. 

M 150 370 55.500,00 

 
 
4.2.2 Descrição pormenorizada dos serviços: 
 
 
4.2.3 Elaboração estudos e projeto de ARQUITETURA: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 16.280:2015, 
NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas específicas que se apliquem a cada 
tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma 
de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de  
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biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, 
memória de cálculo, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, 
planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas: 
Autodesk - (Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), 
OrçaFascio ( OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.4. Elaboração estudos e projeto de Instalações Elétricas, Telefonia, CFTV e Cabeamento Estruturado: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 5410, 5444, 
8403, 16752 e 132724, além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, 
caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. 
Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser 
acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais 
descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a 
tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), 
Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em 
formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.5. Elaboração estudos e projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem de sistemas de 
Ar-Condicionado: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 15575, 8160, 
5626, 7229, 7198 e 13969 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, 
caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. 
Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser 
acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais 
descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a 
tecnologia BIM 5D, fazendo uso  
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, 
desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.6. Elaboração estudos e projeto de Instalações PCI - Prevenção e Combate à Incêndios: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 9441, 9077, 
10898, 12693 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados 
conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de 
natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os 
projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, 
fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras 
plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais 
de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
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4.2.7. Elaboração de Projetos de SPDA, para edificações novas e reformas, com detalhamentos, memoriais 
descritivos e de cálculo e quantitativos de materiais; 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 9441, 9077, 
10898, 12693 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados 
conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de 
natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os 
projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, 
fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras 
plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais 
de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
 
4.2.8. Elaboração estudos e projeto de Instalações de Rede de Gases Medicinais: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 12188 além 
das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, 
destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional 
ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico 
financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, 
desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.9. Elaboração estudos e projetos de instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF, em edificações: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 12188 além 
das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, 
destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional 
ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico 
financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, 
desde  que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.10. Elaboração estudos e projetos de infraestrutura viária: 
a) Estudos de tráfego e ensaios de tipificação e caracterização de solos, sempre caracterizado pela demanda. Os 
projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e 
InfraWorks- Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio  
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena 
compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
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b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES: 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual definido de 
acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na aprovação dos Estudos 
Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
 
4.2.11. Elaboração estudos e projetos de recuperação de infraestrutura viária existente: 
a) Sempre caracterizado pela demanda. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, 
planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, 
planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  
Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e InfraWorks- Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project 
e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras 
plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais 
de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo /10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.12. Elaboração de estudos e projetos urbanização e paisagismo de áreas públicas, inclusive canteiro 
centrais: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 16.280:2015, 
NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas específicas que se apliquem a cada 
tipo de projeto a ser contratado. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas:  Autodesk - (Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, 
desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.13. Elaboração de levantamentos topográficos planimétricos urbano, acompanhado de laudos e memoriais 
destinados à regularização fundiária. 
 
a) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por meio de medições mensais, proporcionais à prestação de 
serviços no período considerado. 
 
4.2.14. Elaboração estudos e projetos de drenagem urbana: 
a) Solicitado sempre em função da demanda verificada. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico 
financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e InfraWorks- Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft 
(MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de 
outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos 
universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
4.2.15. Projeto arquitetônico e complementares de Centro Cultural Multiuso: 
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a) Servirá às atividades complementares educacionais, nas áreas de arte e de cultura , biblioteca, salas temáticas de 
aula de reforço de aprendizagem, sala de audiovisual para ensino de linguística, sala de aula de informática, para aulas 
de TI, incluso auditório para 200 lugares, com palco, camarins, coxias, equipamento de projeção e tratamento acústico, 
teatro de arena, refeitório e lanchonete. Em período noturno e finais de semana, o espaço será voltado para atividades 
da comunidade em geral, e para treinamento e capacitação dos funcionários da Prefeitura. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES: 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual definido de 
acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na aprovação dos Estudos 
Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
ETAPA 02: PROJETO EXECUTIVO: 
Forma de Pagamento: Nessa etapa, serão pagos os 60% a 80% do valor total registrado, remanescentes da 1ª Etapa. 
O pagamento será feito em etapas proporcionais ao tempo demandado para elaboração dos projetos, condicionados à 
comprovação da efetiva evolução na prestação dos serviços, devidamente atestada pela fiscalização do contrato. 
 
4.2.16. Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de equipamentos urbanos destinados à prática 
desportiva, tais como: quadras poliesportivas, ginásios de esporte, pistas de atletismo, pista de skate, campos 
de futebol, miniestádios e congêneres: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 16.280:2015, 
NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas específicas que se apliquem a cada 
tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma 
de prédios públicos e seu entorno. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas: Autodesk - (Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, 
desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual definido de 
acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na aprovação dos Estudos 
Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
 
ETAPA 02: PROJETO EXECUTIVO 
Forma de Pagamento: Nessa etapa, serão pagos os 60% a 80% do valor total registrado, remanescentes da 1ª Etapa. 
O pagamento será feito em etapas proporcionais ao tempo demandado para elaboração dos projetos, condicionados à 
comprovação da efetiva evolução na prestação dos serviços, devidamente atestada pela fiscalização do contrato. 
 
4.2.17. Elaboração de Projeto de Pré Moldado com Estrutura Metálica de Cobertura: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras NBR  16775 e outras que se 
apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, 
ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, 
dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso de uma das 
Plataformas que propiciem plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares 
/ 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
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4.2.18. Elaboração de projetos de ponte de madeira, para estradas vicinais: 
a) Deverá incluir levantamentos topográfico, incluindo memória de cálculo, especificações técnicas e respectivos 
memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando 
a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), 
Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em 
formatos universais de intercâmbio. 
 
b)CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos Preliminares / 
50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto no órgão competente. 
 
5. DOS PRAZOS DE CREDENCIAMENTO 
5.1. O Credenciamento para execução dos projetos, previstos na tabela do item 4.2.1., ocorrerá nos dias previstos no 
edital, ou a qualquer tempo, dentro do período de 01 (um) ano, quando colidirem interessados, devendo os interessados 
nos prazos citados, apresentar a documentação exigida pelo no edital. 
 
5.2. Após o prazo inicialmente estipulado no edital para o credenciamento, a Administração publicará as empresas 
credenciadas para cada item no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sendo que na publicação já especificará a ordem 
cronológica/sequencial de habilitados conforme recebimento da documentação, que servirá para distribuição dos 
serviços previstos neste termo. 
 
5. DA METODOLOGIA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Os interessados deverão requerer credenciamento para os itens e tipos de atividades que pretendam realizar 
conforme tabela do item 4.2.1. 
 
6.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o disposto no item 4.2.1. 
 
6.3. A ordem de contratação das empresas habilitados dar-se-á de forma equitativa, de modo a preservar o princípio da 
igualdade e da transparência de atuação, observando a ordem cronológica de recebimento da documentação na 
Prefeitura; 
 
6.4. A Comissão responsável pelo processamento do presente Credenciamento atestará, sob registro no Sistema de 
Protocolo, a data e hora do efetivo recebimento dos documentos de habilitação. 
 
6.5. O credenciado devidamente habilitado receberá numeração sequencial conforme protocolo da documentação, a fim 
de identificá-lo quando da distribuição de serviços; 
 
6.6. No caso do interessado apresentar documentação e tornar-se inabilitado e for apresentar a documentação 
complementar, a data a ser considerada para ordenamento no banco de credenciadas será a última data em que a 
empresa apresentar a documentação sem os defeitos que deram causa à inabilitação. 
 
6.7. De acordo com a atividade a ser executada, será convocada uma das empresas constantes da relação cronológica 
de credenciadas, através de ordem de serviço, observado o critério mencionado no subitem 6.5. obedecendo as 
especificidades de cada pedido, cabendo a Secretaria solicitante, demandar um serviço de cada vez para as empresas 
credenciadas para cada item relacionado com a demanda existente. 
 
6.8. Quando se tratar de demanda similar, vinculada, derivada ou complementar a outro serviço, a distribuição será 
dirigida, preferencialmente, para a empresa que esteja atuando ou executando esse serviço. 
 
6.8.1. Fica estabelecido o limite de 02 (duas) escolhas dirigidas para o mesmo credenciado em cada ciclo de 
distribuição, no caso de necessidade de complementação dos serviços previstos no item 6.8. 
 
6.9. A convocação da CONTRATADA para prestação do serviço será efetuada por meio de OS - ordem de serviço 
emitida pela Secretaria solicitante. 



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
 
 
6.9.1. A contratada poderá solicitar formalmente, a qualquer momento, sua exclusão temporária na distribuição dos 
serviços por motivos de férias, afastamentos de profissionais da empresa ou outro motivo de força maior, informando na 
solicitação um único período de exclusão com antecedência mínima de 02 dias úteis. 
 
6.9.2. Os prazos para execução e conclusão de cada tipo de serviço em dias corridos estão estipulados no item 4.2.1. 
 
6.9.3. A Prefeitura reserva-se o direito de contratar serviços previstos neste instrumento através de outra modalidade, 
inclusive com empresas não participantes deste processo de credenciamento. 
 
6.9.4. A Prefeitura Municipal, não pagará gastos de: Diárias de hotel, alimentação e transportes, decorrentes de 
despesas geradas pelo deslocamento das empresas, para prestarem os serviços solicitados. 
 
6.10. A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, justificada ou não, implica em repasse para a 
próxima empresa, seguindo a ordem sequencial, ficando a empresa sujeita à penalidade cabível. 
 
7.DO GERENCIAMENTO E DA FORMA DE FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização, a 
qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a empresa a prestar todos os 
esclarecimentos necessários que lhes forem solicitados. 
 
7.2. A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante da Secretaria Municipal, para o seu 
acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
mesmos e de tudo dará ciência à empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que 
estejam em desacordo com o contrato, tais como: 
 

a) Verificar junto à empresa contratada e seu preposto se estão tomando todas as providências necessárias para 
o bom andamento dos serviços, através do Fiscal de contrato Indicados pelas Secretarias. 

 
b)  Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato; 

 
c)  Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o 

cumprimento das obrigações; 
 

d) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 
 

e) Intervir: assumir a execução do contrato; 
 

f) Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique 
comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; 

 
g) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas; 

 
h) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências 

que ultrapassarem a sua competência; 
 

i) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, íntegro e cortês; 
Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto 
aos demais documentos pertinentes; 

 
j)  Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato 

aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados; 
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k)  Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à 
execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade; 

 
l) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as medidas que 

permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
 

m) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que 
visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

 
n) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo 

com transparência no desempenho das suas atividades. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
 
8.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os preços, prazos e as condições estipuladas; 
 
8.1.2. Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos objetos entregues sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, dando aceite quando o objeto atender ao Edital e devolvendo para substituição, os 
que por ventura não atenderem as descrições e especificações exigidas no Edital; 
 
8.1.3. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, para a execução do contrato, permitindo o livre acesso 
dos empregados da CONTRATADA a fim de que possam executar suas tarefas; 
8.1.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste contrato; 
8.1.5. Informar à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato. 
8.1.6. Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato 
imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência de relevo relacionado com o mesmo. 
8.1.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA que aja em desacordo ou 
embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que 
lhe foram atribuídas, após advertência por escrito; 
8.1.8. Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através da Secretaria 
Municipal; 
8.1.9. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
8.1.10. Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito 
ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA; 
 
9.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
9.1.1. Executar os serviços licitados, conforme solicitação do setor competente, que ocorrerá com acompanhamento 
do Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela 
secretaria solicitante, dentro dos padrões e prazos estabelecidos, de acordo com as especificações do Termo de 
Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas; 
9.1.2. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os 
prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 
9.1.3. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste 
contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 
 
 
 
 
 



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
9.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente 
instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93. 
9.1.5. Executar os serviços objeto da contratação de acordo com as horas solicitadas, os padrões de qualidade exigidos 
pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 
9.1.6. Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, originados 
direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, 
a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o 
faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou 
cobrar em juízo; 
9.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; 
9.1.8. Selecionar rigorosamente os prestadores que executarão os serviços contratados; 
9.1.9. Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o pessoal necessário à 
execução dos serviços; 
9.1.10. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências nos 
locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos sejam rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, 
serem substituídos nos casos de faltas, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa 
execução dos serviços; 
9.1.11. Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
9.1.12. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de 
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato; 
9.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
9.1.14. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 
acidentados ou com mal súbito; 
9.1.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação/contratação; 
9.1.16. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado; 
9.1.17. Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da CONTRATANTE; 
9.1.18. Não repassar os custos de qualquer dos itens a seus empregados; 
9.1.19. Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da CONTRATANTE, 
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho; 
9.1.20. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, e-mail, conta bancária 
e outros julgáveis necessários. 
 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPONENTE; 
 
10.1. Para a habilitação no credenciamento junto Prefeitura, a empresa interessada além da documentação referente 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômica/financeira prevista no edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
10.1.1. Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade, constando os responsáveis técnicos 
compatível com os projetos que irão realizar o credenciamento. 
10.1.2. Certidão de registro junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ao CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, dos profissionais que compõem o quadro técnico da empresa, cujos nomes porventura não 
constem no registro acima. 
10.1.3. Prova de vínculo com a empresa proponente, dos profissionais que compõem o seu quadro técnico na condição 
de:  
10.1.3.1. Empregado, neste caso a comprovação deverá ser realizada mediante Carteira de Trabalho ou ficha de 
registro do empregado;  
10.1.3.2. Autônomo, neste caso a comprovação deverá ser mediante o respectivo contrato de prestação de serviço, com 
firma reconhecida em cartório;  
10.1.3.3. Para sócio de empresas, neste caso a comprovação poderá ser feita através de ato constitutivo empresarial, 
Ata da Assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do Contrato Social; 



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
10.1.4. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica/física, 
devidamente registrado na entidade profissional competente, no caso o CREA ou CAU, em nome dos profissionais que  
exercerão a função de responsáveis técnicos, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, similares ou superiores ao objeto deste edital. (art. 30, 
inciso II da Lei 8.666/93). 
10.1.4.1. Para efeito de caracterização desta pertinência e compatibilidade, serão observados os mesmos parâmetros 
dispostos no Termo de Referência; 
10.1.4.2. Atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou 
qualquer outra forma de que a Prefeitura possa valer-se para manter contato com a empresa declarante; 
10.1.4.3. A Prefeitura se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo 
requisitar cópias de outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
10.1.5. Currículo de cada profissional do quadro técnico; 
10.1.6. Cópia autenticada do Diploma profissional registrado no MEC, dos responsáveis técnicos ou cópia autenticada 
da Carteira Profissional emitida pelo Conselho de Classe. 
10.1.7. O setor de Licitações, através da Comissão Permanente de Licitações – CPL, norteará a forma de recebimento 
da documentação e os servidores responsáveis pela recepção e conferência da documentação de habilitação, ficando a 
avaliação técnica de qualificação a cargo dos servidores indicados pela Secretaria Municipal de Administração no Item 
11 deste Termo. 
 
11. DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA; 
 
11.1. Os serviços objeto desse termo de referência  deverão ser entregues na forma e prazo estabelecido no Item 
4.2.1., sendo admitida a dilatação do prazo apenas em caráter excepcional, sendo necessária justificativa por escrito, 
que será analisado e autorizado pelos fiscais designados para no Item 11. 
 
12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO; 
 
12.1. A vigência do Contrato oriundo do credenciamento será a partir de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite estabelecido no II do art. 57 da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 

13.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste credenciamento, serão em várias dotações de 
acordo com o credenciamento conforme pedidos das secretarias: 
 
Dot. Orçamentária: Red: 85 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 04.122 administração/administração geral  
Programa/Projeto Atividade: 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS   
 
Dot. Orçamentária: Red: 92  
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 15.452 urbanismo/serviços urbanos 
Programa/Projeto Atividade: 1010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE COBERTURAS, MUROS, CERCAS E 
CALÇADAS E MEIOS FIOS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 
Dot. Orçamentária: Red: 94 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras  
Função/Subfunção: 15.452 urbanismo/serviços urbanos  
Programa/Projeto Atividade: 1011 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE 
VIAS PÚBLICAS  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS   



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 
 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
 

 
Dot. Orçamentária: Red: 118 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 26.782 transporte/transporte rodoviário 
Programa/Projeto Atividade: 2043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte Recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 
Dot. Orçamentária: Red: 119 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 26.782 transporte/transporte rodoviário 
Programa/Projeto Atividade: 2043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 71 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB    
 
Dot. Orçamentária: Red: 121 
Órgão/Unidade: 05.001 Secretaria de Viação e Obras 
Função/Subfunção: 26.782 transporte/transporte rodoviário 
Programa/Projeto Atividade: 2044 - MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E CANALIZAÇÃO 
PLUVIAL  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte Recurso: 71 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB    
 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
liquidação da Nota Fiscal, discriminativa, devidamente atestada por servidor designado, onde a CONTRATANTE poderá 
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
desde que não haja nenhum fato impeditivo. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Razão Social: 
Endereço: 
Cidade: 
Telefone: 
CNPJ: 
E-Mail: 

 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, que: 
• Recebemos os documentos que compõem o Edital e tomamos conhecimento de todas as informações e 
condições para o cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento; 
• Não nos encontramos inidôneos para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
• As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras, bem como que concordamos 
com os termos do edital e seus anexos; 
• Temos ciência da obrigatoriedade de declarar qualquer fato superveniente impeditivo do Credenciamento, 
e; 
 
Vimos requerer, através do presente, nosso credenciamento, em conformidade com o Edital divulgado pela 
Prefeitura Municipal Pedra Preta MT, juntando a documentação exigida.  
 
Local/data 
 
 
 
Nome e Assinatura 
CPF 
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ANEXO III 
TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 
_________________, inscrita no CNPJ/MF nº _________________, sediada na _________________, nº 
_____, Bairro _________________, Município/Estado _________________, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Credenciamento nº 002/2022, DECLARA conhecer o 
inteiro teor do Edital de Credenciamento, bem como o valor o qual a Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT 
se propõe a pagar pelos serviços prestados e ainda, compromete a prestar os serviços, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

Local/data 
 

 
 
Nome e Assinatura 
CPF 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

 
_________________, inscrita no CNPJ/MF nº _________________, sediada na _________________, nº 
_____, Bairro _________________, Município/Estado _________________, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Credenciamento nº 002/2022, DECLARA que está ciente 
de todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital. 
 

Local/data 
 

 
 
Nome e Assinatura 
CPF 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

_________________, inscrita no CNPJ/MF nº _________________, sediada na _________________, nº 
_____, Bairro _________________, Município/Estado _________________, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Credenciamento nº 002/2022, DECLARA, sob as penas 
da lei, que: 
 
• Declara estar ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, 
na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93; 
 
• Declara 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 art. 7º da Constituição 
Federal e Inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 
 

Local/data 
 
 
 
Nome e Assinatura 
CPF 
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ANEXO VI 
MINUTA DO TERMO DE ADESÃO 

 
TERMO DE ADESÃO Nº _____, QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT E 
___________________, PARA OS FINS QUE SE 
ESPECÍFICA 

 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
 
1. DAS PARTES 
1.1. MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, com sede à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 940, Bairro: 
Centro, Pedra Preta/MT, inscrita no CNPJ nº 03.773.942/0001-09, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Nelson Antonio Orlato, brasileiro, 
casado, portador do RG nº xxxx e CPF nº xxxx, residente e domiciliado na cidade de Pedra Preta/MT, no 
pleno exercício de suas atribuições legais e regulamentares. 
1.2. __________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº__________________, 
com sede na __________________, nº ____, Bairro__________________, cidade 
de__________________, neste ato representado pelo seu __________________, brasileir___, casad___, 
portador do RG nº xxx e CPF nº xxxx, residente e domiciliada na __________________, nº ____, 
Bairro__________________, cidade de__________________, doravante denominado 
ADERENTE/CONTRATADO, considerando o constante no processo nº 002/2022 e em observância ao 
disposto na Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis, celebrem o presente TERMO DE ADESÃO, 
mediante as seguintes condições: 
 
2. DO OBJETO 
2.1. O presente termo tem por objeto o Credenciamento de pessoa jurídica  PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA CIVIL E 
TOPOGRAFIA no Edital de Credenciamento nº 002/2022. 
2.2. Este Termo se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nº 8.666/93, pelo 
Processo nº 002/2022, e pelas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas e 
especificações, respeitando rigorosamente as recomendações da ABNT. 
 
3. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO 
3.1. A vigência do presente Termo de Adesão será de até 12 (doze) meses, com início em xxxx/xxx/2022 
até o dia xxx/xxx/2023, a contar da data de sua assinatura. 
 
4. DOS SERVIÇOS: 
 
 

Ordem Descrição do objeto Und. Qtd. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
1 Elaboração estudos e projeto de ARQUITETURA M² 5.000 30,11 150.550,00 
2 Elaboração estudos e projeto de Instalações Elétricas, CFTV 

e Cabeamento Estruturado. 
M² 5.000 24,08 120.400,00 

3 
 

Elaboração estudos e projeto de Instalações 
Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem de sistemas de 
Ar-Condicionado. 

M² 5.000 4,81 24.050,00 

4 Elaboração estudos e projeto de Instalações PCI - 
Prevenção e Combate à Incêndios 

M² 5.000 7,45 37.250,00 

5 Elaboração de Projetos de SPDA, para edificações novas e 
reformas, com detalhamentos, memoriais descritivos e de 
cálculo e quantitativos de materiais. 

M² 5.000 4,77 23.850,00 

6 Elaboração estudos e projeto de Instalações de Rede de 
Gases Medicinais 

M² 3.000 2,98 8.940,00 

7 Elaboração estudos e projetos de instalação de sistema de 
ar-condicionado tipo VRF, em edificações. 

M² 3.000 16,21 48.630,00 

8 Elaboração estudos e projetos de infraestrutura viária KM 30 15.346,73 460.401,90 
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9 Elaboração estudos e projetos de recuperação de 
infraestrutura viária existente 

M² 100.000 0,90 90.000,00 

10 Elaboração de estudos e projetos urbanização e paisagismo 
de áreas públicas, inclusive canteiro centrais. 

M² 30.000 9,89 296.700,00 

11 Elaboração de levantamentos topográficos planimétricos 
urbano, acompanhado de laudos e memoriais destinados à 
regularização fundiária. 

M² 100.000 0,75 75.000,00 

12 Elaboração estudos e projetos de drenagem urbana. KM 20 1.587,50 31.750,00 
13 Projeto arquitetônico e complementares de Centro Cultural 

Multiuso. 
M² 10.000 64,57 645.700,00 

14 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de 
equipamentos urbanos destinados à prática desportiva, tais 
como: quadras poliesportivas, ginásios de esporte, pistas de 
atletismo, pista de skate, campos de futebol, miniestádios e 
congêneres. 

M² 15.000 23,26 348.900,00 

15 Elaboração de Projeto de Pré Moldado Com Estrutura 
Metálica de Cobertura. 

M² 10.000 8,94 89.400,00 

16 Elaboração de projetos de ponte de madeira, para estradas 
vicinais. 

M 150 370 55.500,00 

 
 
4.2.3 Elaboração estudos e projeto de ARQUITETURA: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 
16.280:2015, NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas 
específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, 
destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza 
convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados 
de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas: Autodesk - (Revit-Modelagem 
e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio ( OrçaBIM- 
Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove 
plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
 
4.2.4. Elaboração estudos e projeto de Instalações Elétricas, Telefonia, CFTV e Cabeamento Estruturado: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
5410, 5444, 8403, 16752 e 132724, além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a 
ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de 
prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de 
biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso 
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.5. Elaboração estudos e projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem de 
sistemas de Ar-Condicionado: 
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a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
15575, 8160, 5626, 7229, 7198 e 13969 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de 
projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou 
reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, 
dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, 
planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso  
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.6. Elaboração estudos e projeto de Instalações PCI - Prevenção e Combate à Incêndios: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
9441, 9077, 10898, 12693 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser 
contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios 
públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de 
biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso 
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.7. Elaboração de Projetos de SPDA, para edificações novas e reformas, com detalhamentos, memoriais 
descritivos e de cálculo e quantitativos de materiais; 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
9441, 9077, 10898, 12693 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser 
contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios 
públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de 
biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser 
elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso 
das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-
Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros 
softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de 
arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
 
4.2.8. Elaboração estudos e projeto de Instalações de Rede de Gases Medicinais: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
12188 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados 
conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. 
Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos 
deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas  
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e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP 
Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio 
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.9. Elaboração estudos e projetos de instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF, em edificações: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da Normas ABNT NBR 
12188 além das normas específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados 
conforme demanda, destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. 
Prédios de natureza convencional ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos 
deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas 
e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Revit MEP 
Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio 
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde  que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.10. Elaboração estudos e projetos de infraestrutura viária: 
a) Estudos de tráfego e ensaios de tipificação e caracterização de solos, sempre caracterizado pela 
demanda. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, 
especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, 
planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e InfraWorks- Modelagem e Navisworks-
Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). 
Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade 
e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES: 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual definido de 
acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na aprovação dos Estudos 
Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 

 
4.2.11. Elaboração estudos e projetos de recuperação de infraestrutura viária existente: 
a) Sempre caracterizado pela demanda. Os projetos deverão ser acompanhados de cronograma físico 
financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos 
deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, 
fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e InfraWorks- Modelagem e 
Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- 
Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se comprove 
plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo /10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
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4.2.12. Elaboração de estudos e projetos urbanização e paisagismo de áreas públicas, inclusive canteiro 
centrais: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 
16.280:2015, NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas 
específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado. Os projetos deverão ser 
acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, especificações 
técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, 
modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - 
(Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), 
OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde 
que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.13. Elaboração de levantamentos topográficos planimétricos urbano, acompanhado de laudos e 
memoriais destinados à regularização fundiária. 
 
a) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por meio de medições mensais, proporcionais à 
prestação de serviços no período considerado. 
 
4.2.14. Elaboração estudos e projetos de drenagem urbana: 
a) Solicitado sempre em função da demanda verificada. Os projetos deverão ser acompanhados de 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, especificações técnicas e respectivos memoriais 
descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e compatibilizados 
usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D, AutoCAD, Revit e 
InfraWorks- Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), 
OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde 
que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de 
intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.15. Projeto arquitetônico e complementares de Centro Cultural Multiuso: 
a) Servirá às atividades complementares educacionais, nas áreas de arte e de cultura , biblioteca, salas 
temáticas de aula de reforço de aprendizagem, sala de audiovisual para ensino de linguística, sala de aula 
de informática, para aulas de TI, incluso auditório para 200 lugares, com palco, camarins, coxias, 
equipamento de projeção e tratamento acústico, teatro de arena, refeitório e lanchonete. Em período 
noturno e finais de semana, o espaço será voltado para atividades da comunidade em geral, e para 
treinamento e capacitação dos funcionários da Prefeitura. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES: 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual 
definido de acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na 
aprovação dos Estudos Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
ETAPA 02: PROJETO EXECUTIVO: 
Forma de Pagamento: Nessa etapa, serão pagos os 60% a 80% do valor total registrado, remanescentes da 
1ª Etapa. O pagamento será feito em etapas proporcionais ao tempo demandado para elaboração dos 
projetos, condicionados à comprovação da efetiva evolução na prestação dos serviços, devidamente 
atestada pela fiscalização do contrato. 
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4.2.16. Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de equipamentos urbanos destinados à 
prática desportiva, tais como: quadras poliesportivas, ginásios de esporte, pistas de atletismo, pista de 
skate, campos de futebol, miniestádios e congêneres: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras da arquitetura NBR 
16.280:2015, NBR 9050:2015, NBR: 15575, NBR 13532:1995, NBR 6492:1994, além das normas 
específicas que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, 
destinados à construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Os projetos deverão 
ser acompanhados de cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, 
especificações técnicas e respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, 
planejados, orçados, modelados e compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das 
Plataformas: Autodesk - (Revit-Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- 
Planejamento), OrçaFascio (OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras 
plataformas, desde que se comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos 
universais de intercâmbio. 
 
b) DA FORMA DE PAGAMENTO:  
ETAPA 01: ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
Forma de Pagamento: Nesta etapa serão pagos de 20% a 40% do valor registrado, sendo esse percentual 
definido de acordo com o grau de complexidade do Projeto. Serão pagos em duas etapas: 50% Na 
aprovação dos Estudos Preliminares / 50% Na aprovação da íntegra do Anteprojeto. 
 
ETAPA 02: PROJETO EXECUTIVO 
Forma de Pagamento: Nessa etapa, serão pagos os 60% a 80% do valor total registrado, remanescentes da 
1ª Etapa. O pagamento será feito em etapas proporcionais ao tempo demandado para elaboração dos 
projetos, condicionados à comprovação da efetiva evolução na prestação dos serviços, devidamente 
atestada pela fiscalização do contrato. 
 
 
4.2.17. Elaboração de Projeto de Pré Moldado com Estrutura Metálica de Cobertura: 
a) Elaborados e representados de acordo com as normas gerais regulamentadoras NBR  16775 e outras 
que se apliquem a cada tipo de projeto a ser contratado, caracterizados conforme demanda, destinados à 
construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos e seu entorno. Prédios de natureza convencional 
ou de unidades de saúde, dotadas de biossegurança. Os projetos deverão ser acompanhados de 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso de uma das Plataformas que propiciem plena 
compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b) CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.2.18. Elaboração de projetos de ponte de madeira, para estradas vicinais: 
a) Deverá incluir levantamentos topográfico, incluindo memória de cálculo, especificações técnicas e 
respectivos memoriais descritivos. Os projetos deverão ser elaborados, planejados, orçados, modelados e 
compatibilizados usando a tecnologia BIM 5D, fazendo uso das Plataformas:  Autodesk - (Civil 3D-
Modelagem e Navisworks-Compatibilização), Microsoft (MS-Project e Excel- Planejamento), OrçaFascio 
(OrçaBIM- Orçamentação). Poderão ser usados outros softwares, de outras plataformas, desde que se 
comprove plena compatibilidade e permitam a geração de arquivos em formatos universais de intercâmbio. 
 
b)CRITÉRIO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito da seguinte forma: 20%, na entrega dos Estudos 
Preliminares / 50% na Entrega Anteprojeto / 20% na Entrega Proj. Executivo / 10% na Aprovação do Projeto 
no órgão competente. 
 
4.3. Do BDI 
4.3.1. Para a composição do BDI levou-se em conta a seguinte composição: 
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COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA 
INDIRETAS) 
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL % SOBRE PV 
AC - Administração Central 7,00% 
DF - Custos Financeiros 0,77% 
C - Riscos 2,17% 
S - Seguros e Garantias Contratuais 0,80% 
G - Garantias  0,20% 
 Sub-total 10,94% 
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL % SOBRE PV 
E - Lucro Operacional  8,41% 
  Sub-total 8,41% 
BDI SEM IMPOSTOS 19,35% 
 
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV 
F - PIS 0,65% 
G - COFINS 3,00% 
H - ISSQN 5,00% 
  Sub-total 8,65% 
BDI COM IMPOSTOS 28% 
 
LEGENDA 
PV = Preço de 
Venda 

IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) 
= 4,84% 

CD = Custo Direto CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1) 
Selic Fev/2014 = 
10,52% 

Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - 
Prazo médio de 1 ano 

 
Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - 
Prazo médio de 1 ano 

 
5. DA DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 
5.1. A distribuição dos serviços aos credenciados ocorrerá de forma equitativa (rodízio), de modo a 
preservar o princípio da igualdade e da transparência de atuação, podendo, se necessário, ser criado um 
sistema informatizado para distribuição dos serviços. 
5.2. Poderá ocorrer a escolha dirigida, ou seja, serviço direcionado à empresa credenciada, fora da ordem 
sequencial, quando for necessária a complementação de serviço já realizado ou aproveitamento de 
percurso, no caso de trabalhos a serem realizados em locais onde já foi distribuído serviços, buscando 
otimizar tempo 
5.3. As Secretarias Municipais fornecerão Autorização de Serviço preenchida, informando a descrição 
completa dos serviços a serem realizados, bem como documentos com a localização do imóvel, matrícula 
e/ou mapa de localização, para que seja realizada vistorias in loco. 
5.4. A impossibilidade da execução do serviço, pelo credenciado, deverá ser comunicado a secretaria 
responsável que emitiu a autorização de serviço em imediato, para que a avaliação possa ser passada a 
outro avaliador credenciado. 
5.5. A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, injustificada, implica no 
descredenciamento e suas sanções. 
 
6. DO PRAZO PARA PAGAMENTO 
6.1. O Município efetuará o pagamento até 30 dias após a entrega dos serviços, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal dos Serviços atestada pelo responsável da Secretaria solicitante. 
6.2. O ADERENTE/CONTRATADO deverá indicar no corpo da Nota Fiscal a descrição do serviço realizado, 
o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária; 
6.3. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, a mesma será devolvida ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado 
após a reapresentação das Notas Fiscais; 
6.4. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade fiscal. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ADERENTES/CONTRATADO 
7.1. São direitos e responsabilidades do ADERENTE/CONTRATADO os seguintes: 
7.1.1. Executar os serviços licitados, conforme solicitação do setor competente, que ocorrerá com 
acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato, em 
horário e local definido pela secretaria solicitante, dentro dos padrões e prazos estabelecidos, de acordo 
com as especificações do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes 
do descumprimento das condições estabelecidas; 
7.1.2. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por 
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 
7.1.3. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto 
deste instrumento quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado; 
7.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto 
do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato, 
observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
7.1.5. Executar os serviços objeto da contratação de acordo com as horas solicitadas, os padrões de 
qualidade exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes; 
7.1.6. Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 
terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus 
empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir 
da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE 
poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo; 
7.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; 
7.1.8. Selecionar rigorosamente os prestadores que executarão os serviços contratados; 
7.1.9. Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o pessoal 
necessário à execução dos serviços; 
7.1.10. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos sejam rigorosamente 
cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, ausência legal ou férias, de maneira a 
não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços; 
7.1.11. Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência; 
7.1.12. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições 
inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução 
do contrato; 
7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
7.1.14. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito; 
7.1.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação/contratação; 
7.1.16. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado; 
7.1.17. Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da CONTRATANTE; 
7.1.18. Não repassar os custos de qualquer dos itens a seus empregados; 
7.1.19. Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do 
trabalho; 
7.1.20. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, e-mail, 
conta bancária e outros julgáveis necessários 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
8.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os preços, prazos e as condições estipuladas; 
8.1.2. Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos objetos entregues 
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, dando aceite quando o objeto atender ao Edital e devolvendo 
para substituição, os que por ventura não atenderem as descrições e especificações exigidas no Edital; 
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8.1.3. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, para a execução do contrato, permitindo o 
livre acesso dos empregados da CONTRATADA a fim de que possam executar suas tarefas; 
8.1.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste contrato; 
8.1.5. Informar à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato. 
8.1.6. Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 
comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência de relevo 
relacionado com o mesmo. 
8.1.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA que aja em 
desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo incompatível com o 
exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito; 
8.1.8. Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através da 
Secretaria Municipal de Administração; 
8.1.9. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
8.1.10. Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que 
diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato; 
 
9. DO REAJUSTE 
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência deste Termo de credenciamento, sendo veada o 
pagamento de qualquer sobretaxa em virtude de intermediação do pagamento de serviços prestados. 
 
10. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
10.1. O presente instrumento não implica vínculo empregatício de quaisquer dos integrantes do quadro do 
ADERENTE/CONTRATADO com a Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT. 
 
11. DO DESCREDENCIAMENTO 
11.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por parte do ADERENTE/CONTRATADO, 
mediante comunicação expressa, de uma a outra, respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de recebimento, desde que devidamente formalizada. 
11.2. Será motivo para descredenciar: 
11.2.1. Se a empresa deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições deste instrumento; 
11.2.2. Se a empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 
11.2.3. Se ficar evidenciada a incapacidade do ADERENTE/CONTRATADO de cumprir as obrigações 
assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 
11.2.4. Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e justificado da 
Prefeitura Municipal. 
11.2.5. Em razão de caso fortuito ou força maior; 
11.2.6. No caso da decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou 
falecimento de todos os seus sócios; 
11.3. Será proibido o ADERENTE/CONTRATADO cobrar taxas ou qualquer outra importância dos usuários, 
sob pena de descredenciamento a ser apurado em processo administrativo instaurado imediatamente 
apurada denúncia apresentada pelo usuário ou qualquer cidadão, assegurado a credenciada o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
11.4. O ADERENTE/CONTRATADO não poderá transferir, total ou parcialmente a terceiros os serviços 
objeto deste credenciamento, sob pena de descredenciamento e aplicação das demais penalidades, a ser 
apurado através de processo administrativo instaurado imediatamente. 
11.4.1. Apurada a denúncia apresentada pelo usuário ou qualquer cidadão, será aberto o processo 
administrativo, assegurando ao credenciado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
11.5. A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, injustificada, implica no 
descredenciamento e suas sanções. 
11.6. A partir de três denúncias na ouvidoria pública, que seja essas denúncias comprovadas, será o 
ADERENTE/CONTRATADO descredenciado. 
11.7. E naquilo que couber, nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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12.1. Se a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir os 
preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados,  
responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às penalidades e sanções pertinentes à 
matéria, garantida a prévia defesa;  
12.2. Ficará impedida de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (anos) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da contratação e da aplicação de multa de até 
20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, a CONTRATADA que:  
12.2.1. Apresentar documentação falsa;  
12.2.2. Fraudar a execução da contratação; 
12.2.3. Comportar-se de modo inidôneo;  
12.2.4. Cometer fraude fiscal; ou  
12.2.5. Fizer declaração falsa.  
12.3. Para os fins do item 12.2.3, reputar-se-ão inidôneos a CONTRATADA que concorrer para os seguintes 
atos:  
12.3.1. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor da empresa vencedora, durante a execução das contratações celebrados com o 
CONTRATANTE, sem autorização em norma interna, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos 
instrumentos contratuais ou equivalentes, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de 
sua exigibilidade;  
12.3.2. Tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida 
ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;  
12.3.3. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou 
mercadorias, ou contrato dela decorrente que: elevando arbitrariamente os preços; vendendo, como 
verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; entregando uma mercadoria por outra; 
alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando, por qualquer modo, 
injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução da contratação;  
12.3.4. Empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer entidade;  
12.3.5. Empresas inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) mantido pela 
Controladoria-Geral da União.  
12.4. Nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou instrumento equivalente, de 
inexecução parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo e nas tabelas 1 e 2 do item 16.10, 
com as seguintes penalidades:  
12.4.1. Advertência;  
12.4.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarrete prejuízos 
para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória. 
12.4.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
do CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória. 
12.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE: 
12.4.2.1. Por 6 (seis)meses, nos seguintes casos: 
12.4.2.1.1. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo ao 
CONTRATANTE. 
12.4.2.1.2. Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.  
12.4.2.2. Por 1 (um) ano, nos seguintes casos: 
12.4.2.2.1. Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela CONTRATADA visando frustrar seus 
objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento 
licitatório. 
12.4.2.2.2. Recusar-se a assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido.  
12.4.2.3. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 
12.4.2.3.1. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 
12.4.2.3.2. Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a rescisão do 
contrato; 
12.4.2.3.3. Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
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12.4.2.3.4. Apresentar ao CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 
para participar da licitação; 
12.4.2.3.5. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 
CONTRATANTE; 
12.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, se 
anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 
12.4.3.1. Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo ao CONTRANTE; 
12.4.3.2. Evidência de atuação com interesses escusos; 
12.4.3.3. Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades. 
12.4.4. Ocorrendo as situações acima expostas, o CONTRATANTE poderá aplicar a Declaração de 
Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação 
da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.  
12.4.5. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de transacionar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida 
a reabilitação perante a Administração.  
12.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:  
12.5.1. Atrasar a entrega/execução, sem causa justificada, dos produtos/serviços objeto da contratação 
após o 1° (primeiro) dia corrido da data estipulada para o fornecimento/execução.  
12.6. Configurar-se-á a falha na execução da contratação quando a empresa vencedora se enquadrar em 
qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12.10, respeitada a graduação de infrações conforme 
a tabela 1 no referido item;  
12.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA:  
12.7.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços solicitados na 
respectiva Ordem de Fornecimento no prazo estipulado;  
12.8. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA:  
12.8.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços solicitados na 
respectiva Ordem de Fornecimento após 05 (cinco) dias corridos da data final estipulado para o 
fornecimento/execução dos produtos/serviços.  
12.9. A contratação poderá será rescindida unilateralmente pelo CONTRATANTE, nos casos de falha na 
execução, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das outras sanções 
previstas e em legislação específica;  
12.10. Pelo descumprimento das obrigações desta contratação, o CONTRATANTE aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  
 
TABELA 1 

GRA
U 

CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5%, por dia corrido, sobre o valor da ordem de 
fornecimento 

2 10% sobre o valor da ordem de fornecimento 
3 20% sobre o valor da ordem de fornecimento 

 
TABELA 2 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais 
3 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, o fornecimento dos produtos/serviços 

2 

3 Recusar-se a entregar os produtos/serviços conforme solicitado 
na Ordem de Fornecimento 

3 

4 Retardamento na execução do objeto contratado 1 
5 Inexecução Parcial do objeto contratado 2 
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6 Inexecução Total do objeto contratado 3 
Para os itens a seguir, deixar de: 
1 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

colaborador designado como fiscal 
2 

2 Substituir os serviços/produtos que estiverem em desacordo 
com o pactuado neste Instrumento 

2 

3 Cumprir quaisquer dos itens deste Instrumento não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 
pelo contratante 

1 

 
12.11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;  
12.11.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 
mesma obrigada a recolher a importância devida no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação;  
12.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para a devida cobrança judicial da multa.  
12.12. Na hipótese de reincidência pela aplicação das penalidades de grau 3, restará caracterizada a 
inexecução total da Contratação, podendo ensejar a rescisão unilateral do ajustado;  
12.13. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do CONTRATANTE;  
12.14. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao CONTRATANTE. 
 
13. DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC. 
13.1. Correrão por conta exclusiva do ADERENTE/CONTRATADO: 
13.1.1. Todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, bem como as 
obrigações acessórias deles decorrentes; 
13.1.2. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços, 
salvo as despesas a serem pagas pela Contratante, devidamente expressas no edital e neste contrato. 
 
14. DO FISCAL DO CONTRATO 
14.1. O CONTRATANTE designa a(o) Sr(a)___________________, como Fiscal da execução que ficará 
responsável pelo controle e acompanhamento deste Instrumento, em todas as suas fases, ao qual deverão 
ser encaminhados todos os documentos pertinentes ao presente Contrato, para ATESTO, CIÊNCIA ou 
outras observações que julgar necessárias para o cumprimento INTEGRAL das cláusulas contratadas. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Para eficácia do presente instrumento, o ADERENTE/CONTRATADO, providenciará a publicação do 
seu extrato na imprensa oficial, conforme Lei nº 8.666/93. 
15.2. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
15.2.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo OU apostilamento ao presente instrumento. 
15.2.2. O ADERENTE/CONTRATADO obriga-se a se manter, durante toda a execução do instrumento, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na 
Lei 8.666/93 e legislação complementar; 
15.2.3. Vinculam-se a este Instrumento, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de 
Credenciamento nº 002/2022 e seus anexos. 
15.2.4. É vedado caucionar ou utilizar o presente instrumento para qualquer operação financeira. 
 
16. DO FORO 
16.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Pedra Preta/MT como competente para dirimir 
as questões oriundas na execução do presente Instrumento que não puderem ser resolvidas pela via 
administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente Instrumento, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando duas vias arquivadas na sede do 
contratante, na forma do art. 60, da Lei no 8.666/93. 
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Pedra Preta/MT, xxx de xxx de 2022 
 
 
 
 

NOME 
EMPRESA 

ADERENTE/CONTRATADO 
 
 
 
 

NOME 
Prefeito Municipal de Pedra Preta MT 

CONTRATANTE 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome:      Nome:  
CPF nº.     CPF nº. 
 


