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JUSTIFICATIVA 
 

OBJETO: 
Contratação de empresa Especializada Em Elaboração de Projetos e Construção de 

Pontes No Município de Juscimeira/MT”, conforme especificações constantes no Edital e seus 
Anexos. 

 
 

DA JUSTIFICATIVA 
Considerando a necessidade de disponibilizar aos moradores do projeto de 

assentamentos do município de Juscimeira/MT, através da Secretaria de Infra estrutura, por conta 
da execução de projetos e construção de pontes, considerando que o município não disponibiliza de 
Mao de obra suficiente para atender a demanda dos serviços e a necessidade de garantir a 
locomoção dos munícipes, justifica-se a abertura de processo licitatório objetivando a contratação 
de serviços de terceiros com habilidade em engenharia e construção. 

 
DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E EXCUÇÃO DA OBRA 

A descrição detalhada da execução dos projetos e dos serviços, deverão ser detalhadas 
através dos projetos, tais como; memorial descritivo, planilha de orçamento, cronograma físico 
financeiro e projetos básicos e conseguinte execução dos mesmos. 

 
 

DA NECESSIDADE E PRERROGATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Dada a necessidade de disponibilizar melhoria nos recursos de transposição de rios e 

córregos do nosso município, e tendo em vista a existência de disponibilidade financeira oriundo do 
recurso da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil sob processo nº 59053.002624/2019-15, 
para execução de projetos e obras em construção de pontes, conforme detalhado no quadro abaixo, 
e uma vez que o município não disponibiliza de Mao de obra para realização dos mesmos, 
necessário se faz a contratação de serviços de terceiros, através de pessoa jurídica com habilidade 
no ramos de engenharia civil para a execução dos projetos e obras de construção. 

 
DA DESCRIÇÃO 
 
ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO VLR.TOTAL 

01 Unid 01 

Construção de Ponte Sobre o Rio Areia no 
Assentamento Geraldo Pereira de Andrade Em 
Concreto Armado, Com Dimensões 36.00m De 
Extensão, por 5,00m De Largura,  Coordenadas: 16º 
03’13”S  54º 40’23” O 

816.040,00 

02 Unid 01 

Elaboração de Projeto e Reconstrução de Ponte Sobre 
o Córrego Jairão, localizado no Assentamento Santo 
Expedito, medindo 05 largura x 12,00 m De 
Comprimento, Em Concreto Armado, Coordenadas 
16º 10’26” S  54º 44’11” O   

244.812,00 
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03 Unid 01 

Elaboração de Projeto e Reconstrução de Ponte Sobre 
o Rio Togori, localizado no Distrito de Fátima de São 
Lourenço, medindo de 05 X 20m  Em Concreto 
Armado, Coordenadas 16º 09’59” S  54º 41’33” O 

408.020,00 

VALOR TOTAL 1.468.872,00 
  
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária para atendimento às despesas decorrentes será a seguinte:  
 

06 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
001 – GERENCIAS DE OBRAS 
26.782.0025.1010 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS 
4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
370 - RED. 
371 – RED. 
372 – RED.  
 
 

DA VIGENCIA DO CONTRATO 
A vigência do contrato administrativo será de 210 (Duzentos e Dez) dias a contar da 

data da assinatura, objetivando resguardar o prazo de execução das obras e serviços estimados em 
180 (Cento e Oitenta) dias, conforme detalhado no cronograma físico financeiro. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todas as despesas diretas e indiretas dos serviços, tais como Mao de obra, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, bem como todos os equipamentos e materiais que se fizerem 
necessário na execução dos projetos e obras da presente licitação, deverão fazer parte da proposta 
de preços. 

A execução das obras e dos serviços, serão objeto de elaboração de medição, em 
conformidade com o cronograma físico financeiro. 

A futura contratada deverá concluir as obras objeto desta licitação no prazo de 180 
(Cento e Oitenta) dias a contar da ordem de serviços. 

A futura contratada deverá emitir medições em observância aos detalhados no 
cronograma físico financeiro. 
 
 
DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Para a composição do preço proposto devem ser considerados todos os custos dos 
serviços, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 
incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços ora licitados. 

O pagamento será feito após a emissão da Nota Fiscal de Serviços, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis. 

 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL JUSCIMEIRA – MT 

________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 

ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR | CEP: 78810-000 - JUSCIMEIRA-MT. 
 

Constituir servidor devidamente qualificado (engenheiro civil), através da Secretaria de 
Infra estrutura, para a fiscalização e acompanhamento da execução das obras e serviços, bem como 
constituir servidor na qualidade de fiscal do contrato administrativo. 

Notificar, formalmente à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução 
dos serviços quando este declinar de qualidade e ferir os ditames do instrumento convocatório e 
minuta do contrato. 

Efetuar os devidos pagamentos das medições à contratada dentro dos prazos avençados 
no futuro contrato administrativo e em observância ao descrito no instrumento convocatório/edital e 
seus anexos. 

 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Executar os serviços de elaboração de projetos e obras, objeto do convenio supra citado, 
por sua conta e risco em conformidade com o instrumento convocatório/edital e seus anexos, bem 
como observância aos quantitativos previstos nos projetos, nas respectivas planilhas orçamentárias e 
cronograma físico financeiro, de acordo com o descrito no plano de trabalho e no memorial 
descritivo. 

Reparar eventuais danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorrência da 
execução dos serviços, e ou emprego de materiais de má qualidade, isentando o Município de 
qualquer fato superveniente. 

Empregar na execução dos serviços, por sua conta e risco, Mao de obra devidamente 
contratada em conformidade com os ditames da Consolidação das Leis do Trabalho e dentro das 
exigências do Ministério do Trabalho, de forma a eximir o Contratante de qualquer co-
responsabilidade. 

Orientar seus funcionários para tratar com urbanidade os servidores do Município, 
designados para fins fiscalização da obras, bem como as famílias onde serão construída as pontes. 

Dar garantia mínima de 05 (cinco) anos de execução das obras, objeto da presente 
licitação. 

 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, 
sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e 
alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 
adquiridos: 
a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 
atraso. 
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e 
ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado; 

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, 
garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

a) multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
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b) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos. 

A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da 
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que 
seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 
judicial da multa; 

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com 
esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para 
inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 

Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes interessadas deverão ainda atender as seguintes condições:  
- As partes interessadas poderão promover os contatos que se fizerem necessários na 

busca do melhor atendimento, através de telefone e e-mail. 
- O VALOR DE CADA ITEM CONSTANTE NA PROPOSTA FINAL NÃO 

PODERÁ SER SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA MÉDIA DE PREÇOS OBTIDA PELAS 
PESQUISAS DE PREÇO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO. 

- O valor máximo aceitável para cada item deste certame está consignado nos autos do 
certame licitatório e poderá ser verificado por qualquer interessado nas dependências da Comissão 
de Licitação. 

- O prazo de garantia dos bens fornecidos será o estabelecido pelo Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90), observando-se a sua natureza, salvo quando o fabricante estipular prazo 
maior, o que se somará ao estabelecido no referido diploma legal. 

 
Juscimeira/MT, 05 De Junho de 2.020 
 
 
CELSO KIITIRO FUJII 
    Sec. Infra estrutura 


