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1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.507.548/0001-10, por intermédio de Pregoeiro Oficial 

designado pela Portaria n. 227/2016, torna público para conhecimento de todos os interessados 

que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS na forma 

ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR ITEM em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de 

Julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de 

janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decreto Municipais N.09/2010 e Lei Complementar n. 

123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e 

subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, – Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 18h, sito à Avenida Castelo 

Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente nos seguinte site: www.bll.org.br. 

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema 

BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema 

de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º 

do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 

1.4 As informações e os procedimentos desta licitação serão realizados pela Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688-8020, mediante Internet 

- site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, www.bll.org.br. Comunicações através de 

correspondência endereçar à: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de 

Licitações, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa – CEP 78125-700 - Várzea 

Grande/MT. 

1.4.1 - A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não 

entregues em tempo hábil nesta Superintendência de Licitações. 

1.5 A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de 

Referência, anexo I neste edital. 

1.6 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Fonte Projeto Atividade Elemento Despesa 

0301 1494 4.4.90.52.00 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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1.7 A estimativa de custos foi realizada pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer de Várzea Grande em conformidade com a Lei de Licitações e normativas vigentes. 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO:  

 

 

2.2 Data de Realização 

 

Data da Realização 07/04/2016 às 10h00 (horário de 

Brasília) 

Recebimento das Propostas 04/04/2016 a partir das 08h00 (horário 

de Brasília) 

Encerramento de Recebimento das 

Propostas 

07/04/2016 às 08h00 (horário de 

Brasília) 

Abertura das Propostas 07/04/2016 às 08h01 (horário de 

Brasília) 

 

2.3 Todas as informações que o (a) Pregoeiro(a) julgar importantes serão disponibilizadas no 

sítio www.bll.org.br, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo 

obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 

2.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça 

a realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 

EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS 

http://www.bll.org.br/
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3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 

pregão, na forma eletrônica. 

3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03(três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento referente 

ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

3.3 As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão, telefone para contato e e-mail ), 

a qual deverá ser protocolizada diretamente na Superintendência de Licitações da Prefeitura de 

Várzea Grande, sito a Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos 

dias úteis das 08h00min às 18h00min., ou por meio de endereço eletrônico: 

pregaovg@hotmail.com. 

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que 

não o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2. 

3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios 

e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para 

a realização do certame. 

3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 

legislação vigente. 

3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) 

a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e 

concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que 

indiretamente a regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma 

eletrônica; 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de 

seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu 

conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o 

edital, e demais documentos anexos. 

4.3 NÃO PODERÁ PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

I. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

Município de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

II. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação; 

III. empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02; 

IV. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

V. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

VI. empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, 

fusão, cisão, ou incorporação; 

VII. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 

VIII. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IX. sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

X. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

alterações. 

XI. que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 

PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico; 

XII. que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

4.4  No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus 

lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes 

junto ao sistema, serão considerados válidos. 

4.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. Caberá ao 
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proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus 

lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes 

junto ao sistema, serão considerados válidos. 

4.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

5. DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com característica 

de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas. 

5.3 Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

entre as partes, conforme Anexo XI, com prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a 

partir da publicação da respectiva ata. 

5.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados 

trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

5.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem, de acordo 

com o Decreto 7892/2014 de 23/01/2013, Decreto Municipal 61/2014. 

5.7 ÓRGÃO GERENCIADOR é a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer 

responsável pela condução do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 

de Preços dele decorrente. 

5.8 ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Não há órgãos participantes.  
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5.9 ADESÃO à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do numero de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 

22 Decreto 7.892 de 23/01/2013 e Decreto Municipal 61/2014. 

5.9.1 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata 

após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 

justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão 

gerenciador. 

5.9.2 Após a autorização do gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigência da 

ata. 

5.9.3 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 

ao órgão gerenciador. 

5.10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações de acordo com as condições 

estabelecidas, conforme disposto na Lei 10.520/02 e Decreto 7.892 de 23/01/2013. 

5.11 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação 

pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 

de condições. 

5.12 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

a. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 

Preços; 

b. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

c. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente 

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 

8.666/93; 

d. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste 

Registro; 

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

5.12.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo 

administrativo da presente Ata. 
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5.12.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir da última publicação. 

5.12.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste 

caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

5.12.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos serviços. 

5.12.5 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar 

esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o 

pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado junto 

ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 

demais atos e operações no sistema de compras. 

6.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.4 Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 

sua proposta encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados 

os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a 

regularidade fiscal. 

6.5 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

Sistema, ou ao Município de Várzea Grande-MT, promotora da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros; 

6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

http://www.bll.org.br/
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6.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do 

pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos. 

6.9. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

6.10 As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação 

solicitada no item 10.1 do edital, os documentos do responsável legal autorizado para 

assinar propostas de preços, declarações, ata de registro de preços e demais 

documentos pertinentes ao referido pregão.  

6.10.1 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 

deverá apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de 

Licitação, do contrato social ou equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, acompanhados de Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista 

ou outros) em cópia autenticada em cartório, ou por servidor da Superintendência de 

Licitação. 

6.10.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 

credenciamento por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou 

documento oficial com foto (exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de 

outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere 

amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por 

instrumento particular (com firma reconhecida em Cartório), esta deve vir acompanhada de 

cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa; 

6.10.3 Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da 

cópia autenticada em cartório ou por servidor da comissão do contrato social (1ª e última 

alteração ou contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de identidade do 

sócio-gerente e do procurador; 

6.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 

através dos telefones: (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR, através da Bolsa de 

Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

Nota – O Município de Várzea Grande-MT, através de Termo Cooperação Técnica 

passou a realizar seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de 

Licitações e Leilões – BLL, e aquele que deseje participar na forma de licitante, terá 

mailto:contato@bll.org.br
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que se cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual implicará pagamento de 

taxa de utilização da plataforma à BLL, conforme termo de adesão da própria. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico www.bll.org.br, os licitantes deverão 

registrar suas propostas de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 

hora marcada para a abertura das propostas de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta. A 

proposta de preços deverá ser anexada utilizando os seguintes arquivos nas extensões: 

excel, doc, pdf, jpg ou zip, qualquer outro arquivo não será aceito e a licitante será 

desclassificada. 

7.1.1. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada; 

7.1.2. Fica VEDADO ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema 

eletrônico, quanto ao registro de sua proposta de preços (quando for anexar a 

proposta, planilha ou outros anexos, somente se for exigido neste Edital), sob pena 

de desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro (a); 

7.2 O envio da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

7.3 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com 

as condições estabelecidas neste Edital. 

7.4 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a marca 

identificar a empresa, colocar “marca própria”; 

7.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos 

em sessão pública; 

7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 

Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, 

até a promulgação do vencedor; 

 

7.7 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo 

Sr.(a) Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos em 

original ou cópia autenticada, à Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea 
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Grande, sito à Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados pela da convocação do 

Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação da proposta; 

7.7.1 A Proposta de Preços a ser enviada deverá ser datilografada ou impressa, 

preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), redigida com clareza em 

língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e 

rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. 

7.7.2 Razão social da licitante, n. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para 

contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e 

respectivo Banco; 

7.7.3 Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação, suspendendo-se este prazo na hipótese de 

interposição de recurso administrativo ou judicial. 

7.8 A proposta de preço deverá ser elaborada em uma única cotação, contendo preços 

unitários e totais por itens em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou por 

extenso, fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para 

preços unitários quanto para os totais sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os 

valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em 

algarismo e por extenso, será considerado este último. 

7.9 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos. 

7.9.1 As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço 

inexequível ou cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

7.9.2 Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estas estarão 

sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital. 

7.10 A empresa licitante deverá entregar os produtos dentro da quantidade e das especificações 

constantes do anexo I do Edital. 

7.11 O(A) Pregoeiro(a) considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências formais 

e consequentemente classificará a empresa. 
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7.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento. 

8 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES. 

8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

8.2 Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão registrar seus lances exclusivamente por 

meio do Sistema Eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informada do recebimento de seu 

lance, do horário desse recebimento e do valor recebido 

8.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.4 Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais 

licitantes não saberão quem é o autor do lance. 

8.6 Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o (a) Pregoeiro (a)  o sistema 

poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos. 

8.7 Se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, e-

mail, divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

8.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 

período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min 

(trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

8.9 Após o encerramento aleatório da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 

8.9.1 O sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, comparando os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, com os das microempresas e empresas de 

pequeno porte na ordem de classificação; 

8.9.2 A proposta, desde que pertencente à microempresa ou empresa de pequeno porte, 

que se encontrar com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor 
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preço será considerada empatada com a primeira colocada, caso esta não seja microempresa 

ou empresa de pequeno porte; 

8.9.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, que se encontrar 

na situação de empate, descrita no subitem anterior, terá direito, no prazo de 05 (cinco) 

minutos, controlados pelo sistema, de encaminhar uma última oferta, com valor 

obrigatoriamente abaixo daquele ofertado pela primeira colocada; 

8.9.4 Para viabilizar tal procedimento, o sistema selecionará os itens que se encontrem na 

situação de empate descrita nos subitens acima, disponibilizando-os, automaticamente, nas 

telas do Pregoeiro e da Licitante, e encaminhando mensagem também automática, por meio 

do chat, convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontre em 

segundo lugar para fazer sua última oferta no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de 

decair do direito concedido; 

8.9.5 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar 

desista de enviar nova proposta ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema 

convocará as demais microempresas e empresas de pequeno porte participantes na mesma 

condição de empate, na ordem de classificação; 

8.9.6 Havendo êxito no procedimento acima, o sistema disponibilizará a nova classificação 

dos fornecedores para fins de aceitação; não havendo êxito, ou não existindo microempresa 

ou empresa de pequeno porte participante, prevalecerá a classificação inicial; 

8.9.7 A negociação de preço, junto à licitante classificada em primeiro lugar, será sempre 

após o procedimento de desempate de propostas e classificação final das licitantes 

participantes; 

8.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, se for o caso, após o 

desempate nos termos do subitem 8.9, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante que tenha 

apresentado o menor lance, por meio do Sistema Eletrônico, para que seja obtida proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

8.11 Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de 

menor preço será imediatamente informada, da decisão do (a) pregoeiro (a) de aceitar o lance de 

menor valor. 

8.12 As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo (a) 

Pregoeiro (a), para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

9.1. O critério de julgamento das propostas será de menor PREÇO POR ITEMe o tipo da licitação 

será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo da 

licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou 
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reunião do Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria 

de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele; 

9.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO 

ITEM observadas às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital; 

9.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item. 

9.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 

instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser 

devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis; 

9.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, 

relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados 

pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

9.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 

Pregoeiro (a) poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas 

das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3º, do 

art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão; 

9.5. É facultada ao Pregoeiro (a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência 

ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

9.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o 

entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração 

Pública, e nem firam os direitos dos licitantes. 

10 DA HABILITAÇÃO 

10.1 Apresentar/enviar obrigatoriamente os documentos de habilitação (inclusive os originais ou 

cópias autenticadas) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após declarado arrematante, 

destinados à Prefeitura de Várzea Grande/MT – Superintendência de Licitações - Endereço: Avenida 

Castelo Branco, 2.500 - Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope 

fechado e lacrado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO ELETRONICO N. /201_ 

ABERTURA DIA: __/__/201_– __h__min. 

HABILITAÇÃO E/OU PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

 

No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via “CORREIOS”, 

solicitamos que seja anexado no campo “CHAT MENSAGEM” da Plataforma BLL o numero 
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do rastreamento, para que o Pregoeiro (a) possa estar realizando a pesquisa da 

localização dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do 

rastreamento, a Licitante poderá ser desclassificada caso os documentos não chegue em 

02 (dois) dias úteis. 

10.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I. Cópia da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa; 

II. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

III. Sociedades comerciais: Cópia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

a. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da 

consolidação respectiva; 

IV. Sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada – LTDA 

– EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

V. Sociedades simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, acompanhado de prova da Diretoria em exercício; 

VI. Empresas mercantis: inscrição no registro público onde opera, com a averbação no 

Registro onde tem a sede ou matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

VII. Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes expressos 

para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e proposta, 

quando estas não forem assinadas por diretor (es), além de poderes especiais para 

renunciar a direitos em geral em nome da outorgante, e, em especial, quanto à 

interposição de recursos. 

           VIII. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em               

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

10.3 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 10.3.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

10.3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

       10.3.2.1 A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará 

de Funcionamento; 

 10.3.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  
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a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e das 

Contribuições sociais (INSS); 

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 

participar de licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por 

força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário. 

d.Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), conjunta com a CND 

Federal letra “a”; 

e. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V; 

g. Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Estado do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  

h. Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Município do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, ou 

na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão. 

10.4 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de 

realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for 

definido na própria certidão. 

10.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos 

termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.4.3 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração 

de Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em Jornal; 

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; e 
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 Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento. 

10.5 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.5.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original, cópia autenticada em cartório 

ou cópia autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio apresentando o documento original, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa 

licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, 

em características com o objeto da licitação. 

a) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante. 

 

10.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIFICAS: 

10.6.1 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do 

artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo 

anexo); 

10.6.2 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, 

devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada 

por instrumento particular ou público de outorga de mandato. 

10.6.3 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (ME ou EPP) com restrição 

na regularidade fiscal e proposta independente, (conforme modelo anexo); 

Declaração de ciência, (conforme modelo anexo); 

10.6.4 Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio 

dirigente, proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo que, se 

firmado por este ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de 

outorga de mandado, conforme modelo anexo. 

10.6.5 Declaração dos sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia ou 

assessoramento, em qualquer nível, no âmbito da Administração Pública do Município de 

Várzea Grande. 

10.6.6 Comprovar a existência de Assistência Técnica do fornecedor estabelecida no 

perímetro urbano da cidade de Várzea Grande ou Cuiabá/MT na data da contratação, onde 

serão efetuados os eventuais reparos e manutenção dos materiais objetos deste Termo de 

Referência; 
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10.6.7 Declarar que todas as despesas para estadia/alimentação/transporte/instalação/mão-

de-obra e montagem dos mobiliários nas Unidades da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, serão por conta da empresa contratada, devendo 

os valores ofertados contemplar os custos supracitados, bem como os relativos à mão-de-

obra; 

10.6.8 Apresentar Certificado de atendimento às normas da ABNT NBR devidamente 

autenticados, e/ou documentação que comprove a fabricação conforme as normas 

estabelecidas nos certificados da ABNT NBR  descritos neste Termo de Referência 

 

10.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 

salientando que: 

I. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou; 

II. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

III. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

10.8 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão 

expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a 

partir da data de sua emissão. 

10.8.1Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica. 

10.9 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

10.10 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.11 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.12 Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 10.1 

deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a 

aplicação da Lei Complementar 123/2006. 

10.13 Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, 

promover diligência para dirimir a dúvida. 

10.14 Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
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10.15 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 

299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 

público, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da 

penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02. 

10.16 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º 

classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.17 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias o (a) Pregoeiro (a) examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao Edital. 

10.17.1 Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Declarado vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, o licitante interessado 

em interpor recurso deverá manifestar-se, de forma imediata e motivada em campo próprio do 

Sistema Eletrônico. Após a manifestação no sistema, será concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

11.1.1 A petição Recursal deverá ser encaminhada, devidamente instruídas (assinatura, 

endereço, razão social, nº do processo, nº do pregão e telefone para contato, e-mail). 

Para o endereço eletrônico. 

11.1.2 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. 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) pregoeiro (a) ao vencedor. 

11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 

11.5 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente. 

12 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
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12.1As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006 e LC 147/2014, deverão solicitar o tratamento diferenciado 

declarando no Ato do Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a situação. 

12.1.1A não apresentação dos documentos mencionados no item 12.1. configurará renuncia 

aos benefícios da citada legislação. 

12.2Após a fase de lances, se configurará “empate ficto” quando houver proposta de 

microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 

menor proposta de uma empresa comum. 

12.3A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 

atendidas as exigências deste Edital, passará a ser a vencedora. 

12.4O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006. 

12.4.1Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no item 12.4, estas 

serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

12.5Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 10.3, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais licitantes. 

12.6Para a regularização será assegurada o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

12.7A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao 

Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

13 DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a) e ficará sujeita à 

homologação do Ordenador de Despesas da Prefeitura de Várzea Grande. 

14 DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

14.1Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois 

por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

14.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal. 

14.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação nos jornais oficiais. 

14.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente 

será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no 
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ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 

8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 

14.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande se reserva no 

direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo 

este o novo detentor. 

14.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 

neste edital. 

14.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará 

disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é 

retirado o edital. 

14.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

14.9 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro 

de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial 

deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do 

percentual determinado. 

14.10 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de 

decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos, que 

deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por 

análise contábil de servidores designados pela Prefeitura de Várzea Grande. 

14.11Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

14.12 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de 

Várzea Grande solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

14.13 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) 

colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de 

preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

14.14 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 

preços. 

14.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

14.5.1Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e 

da Ata de Registro de Preços; 
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14.5.1Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de 

Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, 

XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

14.5.1Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro; 

14.5.1Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

14.5.1Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

14.6 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 

14.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

última publicação. 

14.8 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em 

Edital. 

14.8 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 

relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e 

assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 

14.9Caso a Prefeitura de Várzea Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de 

Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 

pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 

infringida. 

14.10Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo a ata de registro de preços. 

14.11É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação 

financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração. 

 

15 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DOS PRAZOS E LOCAL 

15.1 Os produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas 

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

15.2  O recebimento será efetuado no momento da entrega compreendendo, as seguintes 

verificações: 

      a) os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a 

indicação da marca/modelo na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais 

características que possibilitem a correta identificação do material; 

       b) condições da embalagem e/ou do material;  

       c) quantidade entregue;  
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      d) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador 

(PREFEITURA), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total. 

As empresas deverão seguir obrigatoriamente o cronograma de entrega dos produtos, sendo da 

responsabilidade da empresa manter todo o fornecimento solicitado, inclusive em épocas de férias 

coletivas, sem prejuízo da Administração ou interrupção das entregas. 

15.2.1 Atendidas as condições indicadas será registrado o recebimento mediante 

atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio. 

15.2.2 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou 

documento similar, não configura o recebimento definitivo do material. 

15.2.3 Os materiais devem ser entregues em sua totalidade conforme solicitado na 

Autorização de Fornecimento. 

15.2.4 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 

estabelecido, deverá encaminhar a PREFEITURA solicitação de prorrogação de prazo 

de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, 

devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega. 

15.2.5 A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas 

pela alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e 

justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do 

fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, 

ou outro equivalente. 

15.2.6 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela PREFEITURA na 

forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 

informando-se à empresa da decisão proferida. 

15.2.7 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não 

cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para 

atraso na entrega. 

15.3 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, localizada na rua João Libaneo n. 2022, bairro Jardim 

Aeroporto, Várzea Grande-MT, em dias úteis nos horários das 08h00min às 12h00min e 

das 14h00min às 17h00min 

15.4 A CONTRATADA deverá fornecer os materiais em até 30 (trinta) dias corridos a 

partir do recebimento da ordem de fornecimento dos produtos emitidos pelo gestor da 

ata de registro de preços. 
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15.5 Fazendo-se necessário a substituição, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, 

para executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente aquele do recebimento da notificação 

expedida pela CONTRATANTE. 

 

16 DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) após a apresentação das certidões exigidas 

por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável do 

Almoxarifado Central e pelo Fiscal nominado no Termo de Referência. 

16.2. O pagamento será feita através de ordem bancária e de acordo com as informações 

repassadas pela empresa vencedora indicando a agência, localidade e número da conta corrente 

em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através da instituição financeira da 

Administração Municipal.  

16.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;  

16.4. Para cada Nota de Empenho, a fornecedora deverá emitir uma única nota fiscal/fatura;  

16.5. Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.  

16.6. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da 

fornecedora.  

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo 

com a especificação do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 

17.2. A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os produtos, pretendidos pela CONTRATANTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da ordem de fornecimento. 

17.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

17.4 A vencedora CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, até a sua entrega 

a CONTRATANTE;  

17.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE; 

17.6 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

17.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material a CONTRATANTE, 

incluindo as entregas feitas por transportadoras; 
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17.8 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

17.9 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando do fornecimento do material ou em conexão com 

ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 

causados a terceiros; 

17.10 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados ao fornecimento do material, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

17.11 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste processo licitatório; 

17.12 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

17.13 A contratada deverá entregar os materiais constantes deste Termo de Referência 

em perfeitas condições de uso e sem vícios de fabricação; 

17.14 A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo 

garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação 

do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor. 

17.15 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 

na Lei nº. 10.520/2002; 

17.16 O recebimento não excluirá a fornecedora da responsabilidade civil, nem ético-profissional, 

pelo perfeito fornecimento dos materiais, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº. 8.666/93;  

17.17. Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se 

verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos;  

17.18. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações 

se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por 

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;  

17.19. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRANTANTE, no tocante ao fornecimento 

dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;  

17.20. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  
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17.21. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

17.22. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se 

obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes;  

17.23. Se a fornecedora recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formalmente 

aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades;  

17.24. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato;   

17.25. A fornecedora é obrigada a responder perante o CONTRATANTE e terceiros por 

eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou omissão, na condução do objeto deste 

instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro dolo, imprudência, negligência ou imperícia 

relativos à execução do objeto deste edital.  

17.26. A fornecedora é obrigada a responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de 

omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 

despesas para o CONTRATANTE  

 

17.2. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:  

17.18.1. A fornecedora é obrigada ainda:  

17.18.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 

o CONTRATANTE;  

17.18.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com 

ele;  

17.18.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços, 

originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,  

17.18.5. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.  

17.18.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, 

na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 5.011/2011.  

 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às 
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dependências da Secretaria Municipal, quando necessário, para entrega dos produtos referentes ao 

objeto;  

18.2 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA;  

18.3 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou falhas observados;  

18.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o Município de 

Várzea Grande.  

18.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas; 

18.6 O fornecimento em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja 

possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.  

18.7 A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 

futura Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais;  

18.8 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste edital. 

18.9 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

 

19 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19.1 Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

também as seguintes sanções:  

a.  Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento), do valor adjudicado; 

b. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento), do valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações 

legais; 

c. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o 

valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 

0,40% (quarenta centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, calculado sobre o 

total dos dias em atraso. 

19.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, o 

município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização prejuízos 

porventura causados a Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 
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C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Várzea Grande-MT prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 

administrativa ou judicialmente; 

e) As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos 

que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 

f) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis; 

 

 

 

I. ADVERTÊNCIA 

19.2.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação 

de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de 

suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam 

passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior ao estipulado no contrato. 

19.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

19.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

II. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

19.5 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 
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defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva 

intimação. 

19.6 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

I. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados; 

II. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados; 

b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

d.  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

III. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

19.7 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

19.8  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações 

que evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos 

serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 
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19.9 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

19.10 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

20 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

20.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

20.2 A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preço. 

20.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93.  

20.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 02 

(dois) dias para assinatura da Ata de Registro de Preços, não apresentar situação regular no ato da 

assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das 

multas previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

20.5 Uma vez assinada a Ata de Registro de Preço, assume o compromisso de atender durante o 

prazo de sua vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato, específico 

para tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc. 

20.6 A Ata de Registro de Preço poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pela Superintendência de Compras da 

PMVG/MT em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

20.7 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações de acordo com as condições 

estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93. 

20.8 O preço vigente a Ata de Registro de Preço manter-se-á inalterado pelo período de vigência. 

20.9 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do Contrato – equação 

econômico-financeira. 

20.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, 

farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de transcrição. 

20.11Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos. 
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21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de acordo com o §3º 

do art. 48 da Lei 8.666/93. 

21.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o (a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. n. 5.450/05). 

21.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

21.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para 

este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo 

licitatório. 

21.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) 

meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

21.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

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

ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

21.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no 

Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura.. 

21.10 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo (a) Pregoeiro(a)de acordo 

com as Leis vigentes.  
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21.11 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

21.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.13  Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação. 

21.14Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

21.14.1Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 

8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

21.14.2 Adiar a data da sessão pública. 

21.15 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à presente licitação. 

21.16 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

22 Integram este Edital: 

Várzea Grande – MT, 23  de março de 2016. 

 

       

 

__________________________________                _______________________________ 
           Zilda Pereira Leite de Campos                                      Deivid Matos de Oliveira 
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer                            Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
TR N. 007/2016                                                       Data: 
08/03/2016 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
  

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Mobiliários e Equipamentos 
para atender creches municipais. 
 

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO: 
 
Esta aquisição justifica-se pelo Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura de 

Várzea Grande e o FNDE, oriundo de um Plano de Ação Articulado – PAR Nº 201500161, o 
qual nos foi disponibilizado uma verba federal, para efetuar a aquisição destes mobiliários e 
equipamentos, a fim de atender as necessidades municipais. 

 
3. DESCRIÇÃO: 

 

LOTE 1 – MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS – (PAR 201500161) 

Item Qtde Und Descrição 
Valor 

Unitário Total 

1.  54 Und 
Mesa Retangular Monobloco – M1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 760,32 R$ 41.057,28 

2.  144 Und 
Berço com colchão – BÇ1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 609,00 R$ 87.696,00 

3.  09 Und 
Gangorra com Manoplas duplas em 
Polietileno – GA (PROINFÂNCIA) 

R$ 165,00 R$ 1.485,00 
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4.  144 und 
Conjunto Coletivo Tamanho 01 – 
CJC-01 (PROINFÂNCIA) 

R$ 369,90 R$ 53.265,60 

5.  90 und 
Cadeira Fixa com Braços – C7 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 77,00 R$ 6.930,00 

6.  36 und 
Armário Alto em Aço com Duas 
Portas de Abrir – AM4 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 550,49 R$ 19.817,64 

7.  36 und 
Armário Roupeiro em Aço com 12 
Portas – AM2 (PROINFÂNCIA) 

R$ 620,00 R$ 22.320,00 

8.  108 und 
Banco Retangular Monobloco – B1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 424,26 R$ 45.820,08 

9.  36 und 
Mesa de Trabalho em Tampo Único 
– M6 (PROINFÂNCIA) 

R$ 359,50 R$ 12.942,00 

10.  09 und 
Escorregador com Rampa e Uma 
Escada de Degraus em Polietileno – 
ES (PROINFÂNCIA) 

R$ 373,95 R$ 3.365,55 

11.  216 und 
Conjunto para Aluno Tamanho 01 – 
CJA-01 (PROINFÂNCIA) 

R$ 134,60 R$ 29.073,60 

12.  09 und 
Túnel Lúdico em Polietileno – TL 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.500,00 R$ 13.500,00 

13.  09 und 
Gira-Gira ou Carrossel – CR 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.000,00 R$ 9.000,00 

14.  36 und 
Cadeira Giratória com Braços – C6 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 203,98 R$ 7.343,28 

15.  09 und 
Casinha de Boneca Multicolorida 
em Polietileno – CS 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.803,00 R$ 16.227,00 

16.  09 und 
Mesa de Reunião – 
M7(PROINFÂNCIA) 

R$ 269,29 R$ 2.423,61 

17.  54 und 
Cadeira Alta para Alimentação de 
Crianças – C1 (PROINFÂNCIA) 

R$ 142,00 R$ 7.668,00 

18.  36 und 
Poltrona Individual Estofada – PO 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 430,00 R$ 15.480,00 

19.  216 Und  
Conjunto para Aluno Tamanho 03 – 
CJA-03 (PROINFÂNCIA) 

R$ 126,00 R$ 27.216,00 

20.  18 und 
Conjunto de Colchonete para 
Trocador (3 Unidades) – CO2 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 289,00 R$ 5.202,00 

21.  36 und 
Conjunto para Professor – CJP-01 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 260,00 R$ 9.360,00 

22.  108 und 
Conjunto de Colchonete para 
Repouso (4 Unidades) – CO3 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 505,00 R$ 54.540,00 

23.  09 und 
Espremedor de Frutas Cítricas – EP 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 538,68 R$ 4.848,12 

24.  09 und 
Fogão de 04 Bocas de uso 
Doméstico – FG2 (PROINFÂNCIA) 

R$ 5.189,20 R$ 46.702,80 

25.  09 und Batedeira Planetária 20 Litros – BT2 R$ 3.450,00 R$ 31.050,00 
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(PROINFÂNCIA) 

26.  27 und 
Liquidificador Semi-industrial 2 litros 
– LQ2 (PROINFÂNCIA) 

R$ 644,40 R$ 17.398,80 

27.  09 und 
Máquina de Lavar Louças Industrial 
Tipo Monocamara – LV 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 9.150,00 R$ 82.350,00 

28.  09 und 
Balança Digital – 15 Kg – BL1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 615,00 R$ 5.535,00 

29.  27 und 
Purificador de Água – PR 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 735,00 R$ 19.845,00 

30.  18 und 
Forno Micro-ondas 30L MI 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 350,90 R$ 6.316,20 

31.  09 und 
Balança Plataforma 150 Kg – BL2 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 793,98 R$ 7.145,82 

32.  45 Und 
Bebedouro elétrico Conjugado com 
Duas Colunas – BB1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.097,50 R$ 49.387,50 

33.  09 Und 
Fogão Industrial 06 Bocas – FG1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 5.403,00 R$ 48.627,00 

34.  09 Und 
Batedeira Planetária 5 litros – BT1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.594,00 R$ 14.346,00 

35.  18 Und 
Aparelho de Ar Condicionado Split 
12.000 BTU´S – AR3 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.139,98 R$ 20.519,64 

36.  09 Und 
Máquina de Lavar Roupa 
Capacidade de 08 KG – MQ 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.034,98 R$ 9.314,82 

37.  18 Und 
Geladeira de uso Doméstico Frost-
Free – RF2 (PROINFÂNCIA) 

R$ 1.334,99 R$ 24.029,82 

38.  09 Und 
Processador de 
Alimentos/Centrífuga (Doméstico) - 
MT (PROINFÂNCIA) 

R$ 500,00 R$ 4.500,00 

39.  18 Und 
Aparelho de Ar Condicionado Split 
18.000 BTU´S – AR2 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 1.706,39 R$ 30.715,02 

40.  09 Und 
Mixer de Alimentos – MX 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 122,34 R$ 1.101,06 

41.  09 Und 
Liquidificador Industrial 8L – LQ1 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 765,00 R$ 6.885,00 

42.  09 Und 
Freezer Vertical – FZ 
(PROINFÂNCIA) 

R$ 2.589,33 R$ 23.303,97 

43.  09 Und 
Geladeira Vertical Industrial 4 Portas 
– RF1 (PROINFÂNCIA) 

R$ 3.900,00 R$ 35.100,00 

VALOR TOTAL  R$ 980.754,21 

OBS: Estes valores de referência estão de acordo com termo de compromisso 
– Plano de ação articulada – PAR 201500161, firmado com FNDE. (Anexo II), motivo 
pelo qual não há nos autos pesquisa de mercado. 
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3.1 – Estão em anexo a este termo de referência as especificações técnicas 
destes mobiliários e equipamentos de acordo com o FNDE. (Anexo I) 

 
4. – CUSTOS ESTIMADOS: 

 
O valor estimado totaliza a importância de R$ 980.754,21 (Novecentos e oitenta mil 

setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos). 
 

5. RECURSO: 
 

(   ) PRÓPRIO  (    ) ESTADUAL  ( X ) FEDERAL   (    )CONVÊNIO 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

PROJETO 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE VALOR 

1494 4.4.90.52 102 R$ 980.754,21 

 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Meta de 
Longo Prazo 

INICIATIVAS 

Projeto 
/ 
Ativida
de 

Respon
s 

Assegurar 
a 
qualidade 
e a 
celeridade 
dos 
serviços 
prestados 
ao cidadão 

Assegura
r a 
qualidade 
e a 
celeridad
e dos 
serviços 
prestados 
ao 
cidadão 

Manter em 
100% 
planejament
o e 
programação 
das 
despesas, 
até 2033. 

Empenhar estimativas de 
despesas tais como: material 
de consumo, equipamentos 
e materiais permanentes, 
despesas de exercícios 
anteriores, obras e 
instalações, serviços de 
terceiros, pessoa física e 
jurídica e entidades 
filantrópicas. 

2165 
2089 
2088 
2087 

Zilda 
Pereira 
Leite 
de 

Campo
s 

 

PLANO DE AÇÃO 

Meta 
Anua
l: 

Manter em 100% a execução 
orçamentária programada para das 
despesas da SMECEL, até 30/12/2016. 

Resp: 
Zilda Pereira Leite de 
Campos 

Medidas – Atividades 
(O quê?) 

Resp. 
(Quem?
) 

Prazo (Qdo?) 

Justificativa 
(Por quê?) 

Recursos 
Necessári
os 
Quanto 
Custa 

Início Fim 

Solicitar via C.I, à 
SEPLAN, a realização do 
empenho (Contratos, Atas 
de Registros, entre 
outros). 

José 
Lourenç
o de 
Barros 

02/01/1
6 

30/12/1
6 

Para efetivação 
do Empenho. 

00 
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7. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO: 

 
(    ) Compras de materiais e bens comuns 
( X ) Compras de equipamento e materiais permanentes 
(    ) Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 
(    ) Serviços especializados 
(    ) Serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 
(    ) Serviços de engenharia e obras 
 

8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a. REGISTRO COMERCIAL, no caso de Empresa Individual;  
b. ATO CONSTITUTIVO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c. ATO CONSTITUTIVO devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoa Jurídica tratando-se de sociedades civis; 
d. CÉDULA DE IDENTIDADE (sócio proprietário/administrador). 
 
8.1 - REGULARIDADE FISCAL: 

a. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ); 
b. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E/OU MUNICIPAL, 

relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto Contratual; 

c. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITO COM AS FAZENDAS: FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL, da sede ou domicílio do licitante ou outra prova 
equivalente, na forma da Lei; 

Gerar número de 
processo via Sistema 
Gespro. 

Meyre 
Rondon 

02/01/1
6 

30/12/1
6 

Para protocolo 
do Processo de 
empenho. 

00 
 

Solicitar via CI, à SAD 
(setor de Compras), 
autorização de 
fornecimento/serviços. 

José 
Lourenç
o de 
Barros 

02/01/1
6 

30/12/1
6 

Formalizar ao 
fornecedor o 
fornecimento do 
produto. 

00 
 

Gerar número de 
processo via Sistema 
Gespro. 

Meyre 
Rondon 

02/01/1
6 

30/12/1
6 

Para protocolo 
do Pedido de 
Autorização de 
fornecimento do 
produto/serviço. 

00 
 

Solicitar via CI, à 
Secretaria de Finanças, o 
pagamento de Notas 
Fiscais. 

José 
Lourenç
o de 
Barros 

02/01/1
6 

30/12/1
6 

Para 
formalização do 
pedido de 
liquidação e 
pagamento. 

00 
 

Gerar número de 
processo via Sistema 
Gespro. 

Maria 
Olga 

02/01/1
6 

30/12/1
6 

Para protocolo 
do pedido de 
pagamento à 
Secretaria de 
Finanças. 

00 
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d. Faz parte da prova de regularidade para com Fazenda Federal, a Certidão Conjunta 
de Tributos Federais e Quanto á Dívida Ativa da União, onde a mesma poderá ser 
retirada no Site: www.receita.fazenda.gov.br; 

e. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão 
Negativa de Débito Fiscal (CND), específica para participar de licitações, onde a 
mesma poderá se retirada no Site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência 
Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário 
da licitante. 

f. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Certidão de 
Tributos e de Débitos Gerais do Município do respectivo domiciliado. 

g. Faz parte da prova de regularidade para com a Procuradoria Municipal, Certidão 
quando á Dívida Ativa do Município do respectivo domiciliado;  

h. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O SISTEMA DE SEGURIDADE 
SOCIAL (INSS) pelo CNPJ ou pelo CEI; 

i. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) pelo CNPJ ou pelo CEI; 

8.2 - OUTROS DOCUMENTOS: 
 

a. DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 
HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, 
devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar 
acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de mandato; 

b. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original, cópia autenticada em cartório 
ou cópia autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio apresentando o documento 
original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor 
da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação; 

c. Comprovar a existência técnica do fornecedor estabelecida no perímetro da cidade 
de Várzea Grande ou Cuiabá/MT na data da contratação, onde serão efetuados os 
eventuais reparos e manutenção dos materiais objetos deste Termo de Referência; 

d. Declarar que todas as despesas para estadia/alimentação/transporte/instalação/mão-
de-obra e montagem dos mobiliários nas Unidades da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, serão por conta da empresa 
contratada, devendo os valores ofertados contemplar os custos supracitados, bem 
como os relativos à mão-de-obra; 

e. Apresentar Certificação de atendimento às normas da ABNT NBR devidamente 
autenticados, e/ou documentação que comprove a fabricação conforme as normas 
estabelecidas nos certificados da ABNT NBR DESCRITOS NESTE Termo de 
Referência. 

f. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor do domicílio da pessoa física. 

g. Balanço Patrimonial do último exercício. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de 
acordo com a especificação do Termo de Referência, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.mt.gov.br/
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b. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente quaisquer reclamações;  

c. A vencedora CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, até a 
sua entrega a CONTRATANTE;  

d. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE; 

e. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 
f. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material a 
CONTRATANTE, incluindo as entregas feitas por transportadoras; 

g. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

h. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do material ou em 
conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, 
inclusive por danos causados a terceiros; 

i. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionados ao fornecimento do material, originalmente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; 

j. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste processo licitatório; 

k. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 

l. A contratada deverá entregar os materiais constantes deste Termo de Referência em 
perfeitas condições de uso e sem vícios de fabricação; 

m. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo 
garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a 
identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor; 

n. Demais obrigações e responsabilidades prevista na Lei Nº 8.666/93 e alterações, na 
Lei Nº 10.520/2002. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

a. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dias, hora, quantidade, local e demais 
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

b. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste processo licitatório; 

c. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da entrega dos 
materiais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da Contratada às Dependências do Órgão; 

d. Efetuar o pagamento conforme a instrução Normativa da PREFEITURA, a partir da 
apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões; 

e. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 
f. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos 

materiais, para imediata correção; 
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g. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 
dos Bens. 
 

11. CONDIÇÕES DE GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: 
 

a. Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os produtos 
que assim exigirem; 

b. A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde estiver instalado o 
equipamento, sendo de responsabilidade do licitante contratado a sua retirada e a 
devolução nos respectivos locais caso haja necessidade do conserto fora do local, 
correndo às suas expensas o transporte. 

c. Durante o prazo de garantia dos materiais conforme item 3, o fornecedor ou sua 
Assistência Técnica credenciada prestará os serviços de assistência técnica aos 
materiais adquiridos, com ajustes, reparos necessários e manutenção corretiva dos 
mesmos, cujas despesas correrão por sua conta. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
a. A Contratada assumirá responsabilidade integral e exclusiva pelos produtos bem 

como, responder por todas as atividades decorrentes da entrega dos produtos, 
objeto do termo de referência, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

b. A Contratada deverá apresentar os funcionários devidamente registrados, 
uniformizados e portando crachás. 

c. A Contratada deverá obedecer e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. 
A Contratada deverá disponibilizar um numero de telefone celular e/ou fixo como 
forma de comunicação imediata com o técnico responsável pela supervisão da 
entrega dos produtos. 

d. Prover de todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da 
entrega dos equipamentos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação 
de qualquer natureza.  

e. Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato em benefício de qualquer dos 
Contratantes são intransmissíveis a terceiros, conforme norma jurídica inserta no art. 
286 do Código Civil, salvo ajuste prévio entre os Contratantes. 

f. A presente ata de registro de preço poderá ser rescindido, nos termos do art. 473 do 
Código Civil, por qualquer dos contratantes em razão de motivo justo, mediante 
notificação prévia no período mínimo de 60 (sessenta) dias. 

g. Fica estabelecido a comunicação escrita ou por correio eletrônico através dos quais 
a Contratada e a Contratante sinalizarão todas as ocorrências que direta ou 
indiretamente possam impactar na entrega dos materiais objeto da ata. 

h. Os casos omissos relativos à execução desta ata serão resolvidos de comum acordo 
entre os Contratantes, celebrando, se necessário, termos aditivos, quantos bastem, 
para a satisfação do interesse destes. Qualquer concessão permitida por qualquer 
um dos Contratantes caracterizará mera liberalidade, não fazendo parte integrante 
da ata. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES: 
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A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 
sujeita às penalidades previstas na Lei Nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93, quais sejam:  

a. Por atraso injustificado na entrega dos produtos; 
b. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento), do valor adjudicado; 
c. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento), do valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das 
demais cominações legais; 

d. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o 
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de 
atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse 
prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 

e. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, 
o município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes 
sanções: 

f. Advertência, 
g. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal 
de Várzea Grande; 

h. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral 
no cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 
(dois) anos;  

i. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 
administrativa ou judicialmente;  

j. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da 
reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande; 

k. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis;  

l. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/2002, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 

m. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

n. Cancelamento da ata, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do 
fornecimento; 

o. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do 
Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante 
deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previsto neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
 
 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

    

        PROC. ADM. N. 363951/2016                                                 Pregão Eletrônico n. 13/2016 

 

 

42 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

14. CONDIÇÕES  DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS MATERAIS: 
 

a. O recebimento será efetuado no momento da entrega compreendendo, as seguintes 
verificações: 

I. Condições da embalagem e/ou do material; 
II. Quantidade entregue; 

III. Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do 
comprador (Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer), 
descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total; 

b. A entrega provisória será para efeito de verificação de conformidade do produto, é 
nos casos de estarem danificados ou com embalagem violada, o Fiscal da ata 
poderás suspender o recebimento e devolver os produtos; 

c. Atendidas as condições indicadas será registrado o recebimento mediante atestado 
no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio; 

d. Os materiais devem ser entregues em sua totalidade solicitados na Autorização de 
Fornecimento; 

e. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 
estabelecido, deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão 
constar: 

I. Motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado; 
II. Novo prazo previsto para entrega; 

f. A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela 
alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique 
a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do 
fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, 
ou outro equivalente; 

g. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer na forma da lei e de acordo com os princípios de 
razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da decisão proferida; 

h. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o 
prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na 
entrega. 
 

15. LOCAL DE ENTREGA: 
 
O local de entrega será no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

Cultura, Esporte e Lazer, Rua João Libaneo n° 2022, Bairro Jardim Aeroporto, Várzea 
Grande/MT, CEP: 78.110.328, em dias úteis nos horários das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min. 

 
16. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
contados da data da assinatura do mesmo. 
 

17. PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO (SE HOUVER 
NECESSIDADE): 
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A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos em até 30 (trinta) dias corridos a 
partir do recebimento da ordem de fornecimento emitida pela contratante. 

Fazendo-se necessário a substituição, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias 
corridos, para executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente aquele do recebimento 
da notificação expedida pela CONTRATANTE. 

 
18. FORMA DE PAGAMENTO: 

 
a. O pagamento será efetuado, até 30 (trinta) dias após a apresentação das certidões 

exigidas por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor 
responsável do Almoxarifado Central e pelo fiscal nominado no Termo de Referência 
(TR), observada no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
 

19. PUBLICAÇÕES: 
 
( X ) Jornal oficial da união – D.O.U   ( X ) jornal de circulação estadual – 
outros 
( X ) Jornal oficial do município - AMM  ( X ) INTERNET 
( X ) Diário oficial eletrônico tribunal de contas estadual - DOE/TCE 
 

20. SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
(    ) Convite            (     ) Pregão presencial 
(    ) Concorrência pública          (     ) Leilão 
(    ) Tomada de preços                    (     ) Concurso 
( X ) Pregão Eletrônico/Registro de Preços/Menor Preço por Item 
 

21. DA FISCALIZAÇÃO: 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER: 
NOME: Maria Auxiliadora de Campos 
RG: 243.434 SSP/MT 
CPF: 630.269.961-49 
Matrícula: 37.183 
Cargo: Professora 
Endereço: Rua Licínio Monteiro, 230 – Jardim Glória I – Várzea Grande/MT 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toshio Doi 

Elaborador do TR 
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De acordo: 

 

 

 

 

 

Viviane Souza Nascimento 

Subsecretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MOBILIÁRIOS 
 
 

1) MESA RETANGULAR MONOBLOCO – M1 – PROINFÂNCIA 

Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com 
estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1, 2. O tampo confeccionado em MDF de 
15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico 
pós-formável de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da 
face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de 
parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço de pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. 

2) BERÇO COM COLCHÃO – BÇ 1 – PROINFÂNCIA 

BERÇO COM COLCHÃO - BÇ 1 - (PROINFÂNCIA) BERÇO COM COLCHÃO - BÇ 1 
- (PROINFÂNCIA) - Berço - (BÇ1) - Descrição: • Conjunto de Berço com colchão composto 
por berço em MDP revestido com laminado melaminico e colchão em espuma D28. Berço - 
Dimensões: • Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou-10 mm) • Largura total 
incluindo grades: 670 mm (+ou- 10 mm) • Altura das cabeceiras considerando a estrutura 
tubular: 1000 mm (+ou- 10 mm) • Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10 mm) • 
Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10 mm) • Distância regulável da superfície do 
colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem) Estrutura: • Pés 
em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em 
forma de “U” invertido configurando a estrutura de cada cabeceira; • Quadro do estrado em 
tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 
16 (1,5mm); • Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas 
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duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos 
encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e 
tonalidade do laminado; • Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, 
somente por meio de ferramentas; • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com 
espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA 
com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 
2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. 
Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT 
NBR 15860; • Cabeceiras em MDP, espessura de 18 mm, revestidas nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas 
arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com 
acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. • Quatro 
rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com 
fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75 mm, injetadas em PVC, com 
capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas 
entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA); • Fixação dos componentes 
através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. • Elementos metálicos pintados com tinta 
em pó, eletrostática, hibrida Epóxi/Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, 
na cor CINZA (referência RAL 7040). Requisitos de Segurança: • O berço deve atender aos 
requisitos de segurança estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis - Berços e berços 
dobráveis infantis tipo doméstico: Requisitos de Segurança. RECOMENDAÇÕES: Para 
fabricação do berço é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações 
das normas vigentes específicas para cada material. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfícies lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. As uniões entre tubos devem 
receber solda em todo o perímetro. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Para fabricação do colchão é 
indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das normas vigentes 
específicas para cada material. Colchão: Dimensões: • Comprimento: 1150 mm • Largura: 
620 mm • Espessura: 120 mm Características: • Espuma de poliuretano flexível com 
densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em 
tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo 
viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma 
ABNT NBR 13579 • Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos. Obs: O comprimento e 
a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre 
o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm. 

3) GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA – 
PROINFÂNCIA 
 
GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS POLIETILENO – GA (proinfância); base 

para apoio dos pés antiderrapante; assentos anatômicos; acabamento sem saliências e com 
laterais arredondadas; polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo 
antiestático e aditivo antiuv que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; 
materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; em diversas cores; não 
tóxico.  
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4) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC 01 PROINFÂNCIA 
 
Conjunto coletivo tamanho 01 – CJC 01 (proinfância) mesa (04 unidades) 

confeccionada em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG, pintura 
eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em 
laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de 
poliestireno de 1, 5mm de espessura na cor preta colado com adesivo “ hot melting” 
medidas: altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm 

 
5) CADEIRA FIXA COM BRAÇOS – C7 – PROINFÂNCIA 

 
Cadeira fixa com braços. C-7 (proinfância) cadeira fixa com braços, espaldar médio, 

assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano 
injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno 
anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez 
à luz classe 05, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor 
preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia 
braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 
mm de altura. OBS: a cadeira deve obter a certificação da abnt 13. 962 e ter garantia de 05 
(cinco) anos. 

 
6) ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR – AM4 – 

PROINFÂNCIA 
 
ARMÁRIO ALTO EM AÇO - AM4 - PROINFÂNCIA ARMÁRIO ALTO EM AÇO - AM4 - 

PROINFÂNCIA - Descrição: • Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em 
chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores 
estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 
prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura 
cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: • Altura: 198 cm • Largura: 90 cm • 
Profundidade: 40 cm 

 
7) ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS – AM2 – PROINFÂNCIA 

ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - (AM2) - (PROINFÂNCIA) - 
Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm), 
constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir 
pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no 
acabamento dos roupeiros; • Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; • Após o processo acima 
descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura 
pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 
micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 
Ø3/8”. Dimensões: • Altura: 1945 mm • Largura: 900 mm • Profundidade: 400 mm. 

 
8) BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 – PROINFÂNCIA 

 
Banco retangular monobloco – b1 (proinfâcia) bancos retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm 
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parede 1,2. O tampo será confeccionado em mdf de 15 mm com reengrosso de 30 mm, 
revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de 
espessura na cor ibiza (referencia l 156), acabamento de superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face inferior em laminado 
melamínico branco brilhante. a fixação do tampo será por meio de parafusos auto 
atarrachantes de 2 ½” x3/16” a estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta 
epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas 
devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por 
fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos 
agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. a fita de bordo deve 
ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melt”,devendo receber 
acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. 

 
9) MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6 PROINFÂNCIA 

 
MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA) – Serão fornecidas 

mesas para professores, medindo 1200x600x750mmem tampo único, em melamina, com 25 
mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de pvc, e acabamento em fita de pvc, 
sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas 
extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e 
apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento 
anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática 
com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir 
duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em 
melamina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc , e 
acabamento em fita de pvc.  

 
10) ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM 

POLIETILENO – ES – PROINFÂNCIA 
 
Escorregador grande em polietileno – ES - Proinfância público alvo: crianças a partir 

de 03 anos características: rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; 
fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; corrimão 
incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da 
escada; topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo antiuv que 
protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; materiais que possibilitem a 
reciclagem após o término da vida útil; peças multicoloridas; não tóxico. Dimensões largura: 
59 cm; altura: 128 cm; comprimento: 205 cm tolerância:+/- 5%. 

 
11) CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 – CJA – 01 PROINFÂNCIA 

 
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01-CJA 01(PROINFÂNCIA) CONJUNTO 

PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA 01 (PROINFÂNCIA) - Conjunto de mesa retangular com 
uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. CJA 01 - Mesa - Descrição: Mesa para altura do 
aluno compreendida entre 0,93 m a 1,16 m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase 
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superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado 
sobre Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 46 cm. Tampo da mesa 
retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm Características: Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6 
mm, lixada em uma face. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), 
coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 03 mm 
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: 
montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); 
travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 
16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), 
fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando 
mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA 01 - 
Cadeira - Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado 
ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do 
assento da cadeira ao chão: 26 cm. Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm. Encosto da cadeira: 
15,5 cm x 35 cm. Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos 
ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando 
fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de 
laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura 
acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9mm); • 
Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
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híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 
40 micrometros, na cor CINZA. 

 
12) TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL PROINFANCIA 

 
TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (proinfância)- confeccionado em polietileno 

em estrutura rotomoldado; módulos auto encaixáveis, vazados para visualização interna e 
com possibilidades de expansão; estruturas que funcionam como entrada e saída; 
acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; acabamento com aditivos anti-
estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; 
materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; peças multicoloridas; 
isento de rebarbas e arestas pontiagudas que ofereçam perigo. 

 
 
 

13) GIRA-GIRA OU CARROCEL – CR – PROINFÂNCIA 
 
GIRA-GIRA OU CARROSSEL – CR (proinfância) - composto por três partes: base, 

assentos e volante; base com textura antiderrapante; volante central; eixo metálico central; 
acabamento sem saliências e com laterais redondas; três assentos anatômicos; polietileno 
pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que 
protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; materiais que possibilitem a 
reciclagem após o término da vida útil; isento de rebarbas e arestas pontiagudas que 
ofereçam perigo. 

 
14) CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS – C6 – PROINFÂNCIA 

 
CADEIRA COM ALTURA REGULÁVEL - (C6) - (PROINFÂNCIA) - Descrição: • 

Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, 
com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a 
propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, 
peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em 
aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, 
rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis 
com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. OBS: a 
cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: 
• Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

 
15) CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO – CS – 

PROINFÂNCIA 
 
CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (proinfância) casa 

de bonecas em polietileno:- portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura 
simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. – uso para crianças acima de 2 
anos. Medidas: altura: 128 cm largura: 123 cm comprimento: 122 cm 

 
16) MESA DE REUNIÃO – M7 – PROINFÂNCIA 
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MESA DE REUNIÃO - M7 (proinfância) - descrição: mesa de reunião oval, com 
tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura, bordas arredondadas em 
perfil de pvc preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-
cabos, com garras nas 40 extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de 
aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, 
com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor 
preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 
cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, na curva, e acabamento em fita de 
pvc, nos demais lados, na cor preta estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-
ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com 
tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Dimensões: altura da 
mesa: 75 cm tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm  

 
17) CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS – C1 – PROINFÂNCIA 

 
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (proinfância) cadeira alta 

para alimentação de crianças, dobrável, em conformidade com a abnt nbr 15991-1 cadeiras 
altas para crianças- parte 1: requisitos de segurança, e abnt nbr 15991-2 cadeiras altas para 
crianças - parte 2: métodos de ensaio. Dimensões: proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme 
item 6.12 da abnt nbr 15991-2). Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição 
vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da abnt nbr 15991-2). Borda frontal do 
assento: raio mínimo de 05 mm.  Obs. nos casos em que o encosto da cadeira possua 
ângulo menor que 60º em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da 
abnt nbr 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição 
realizada conforme item 6.9.3 da abnt nbr 15991-2). Cadeira dobrável, com estrutura tubular 
de seção circular em aço carbono. Assento e encosto acolchoados com espuma revestida 
de lona vinílica laminada com tecido. Braços ou dispositivo para proteção lateral. Bandeja 
em (pp) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada. Apoio para os pés em 
(pp) polipropileno injetado, removível ou articulado. Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios. Cinto tipo 
suspensório. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da 
abnt nbr300-3. Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e 
isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme abnt nbr 300-1. Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os 
encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Todas as 
extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas.  

 
18) POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO – PROINFÂNCIA 

 
POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO (proinfância) poltrona individual estofada, 

revestida em couro sintético, dotada de apóia-braços. Características de estabilidade, 
resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / móveis estofados - sofás. 
Dimensões: profundidade útil do assento: 450 mm +/- 20 mm, largura útil do assento: 470 +/- 
20 mm, altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10 mm, extensão vertical (h) do encosto: 
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mínimo de 500 mm, largura útil do encosto: 470 +/- 20 mm, inclinação da 
superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º, ângulo do encosto (em 
relação ao plano do assento): 100º +/-10º, altura do apoio de braços (em relação ao 
assento): 220 +/-20 mm, largura mínima do apoio de braços: 80 mm; características 
construtivas, matérias-primas, tratamentos e acabamentos: estrutura confeccionada em 
perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 
01”, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Partes metálicas unidas por meio de solda. 
Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber 
solda em todo o perímetro das uniões. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades 
de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os cantos agudos. Todas as 
terminações tubulares deverão possuir elementos de fechamento. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes e cromados, com 
ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em polipropileno. Cintas 
elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Laterais (braços), base e 
fundo, montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de 
assento e encosto. Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100 mm, 
sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma 
laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que 
toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada. Superfície inferior revestida 
de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de 
pressão espaçados a cada 11 20 cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua 
remoção para inspeção e limpeza. Almofada removível do assento confeccionada em 
espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, 
fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma 
camada de TNT ou espuma sob a superfície superior, com fecho em “zíper” no verso para 
remoção da capa. Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade 
D-23 com mínimo de 100 mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, 
fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma 
camada de fibra ou espuma sob a superfície frontal, com fecho em “zíper” no verso para 
remoção da capa. Couro sintético texturizado, fabricado de PVC laminado com tecido de 
poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro. 

19) CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 – CJA 03 – PROINFÂNCIA 
 
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 - (CJA - 03) - (pré-escola) (proinfância): conjunto 

de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos. Mesa - descrição: mesa 
para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular em mdp ou mdf, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de 
aço. Dimensões: altura da mesa: 59,4 cm; tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm. 
Características: tampo em mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido na face superior 
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 
na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Topos encabeçados 
com fita de bordo em pvc (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na 
cor amarela (ver referências), coladas com adesivo "hot melting".dimensões nominais de 
22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura 
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composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 
mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 
16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16(1,5mm). ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor amarela (ver referências), 
fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões, design e acabamento conforme projeto. 
nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando 
mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.  

 
20) CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) – CO2 – 

PROINFÂNCIA 
 
CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (03 UNIDADES) - CO2 

(PROINFÂNCIA) - Colchonete de espuma flexível de poliuretano, certificado pelo inmetro, e, 
em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1: 2011 - colchão e colchonete de espuma 
flexível de poliuretano e bases - parte 1: requisitos e métodos de ensaios e nbr13579-2:2011 
- colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - parte 2: revestimento. 
Comprimento: 100 cm; largura: 60 cm; altura: 5 cm. Tolerâncias do produto acabado com 
base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -
0,5cm/+1,5cm para a altura. Espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral 
(sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor 
azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. O 
colchonete deverá ser embalado em plástico transparente. Não deverão ser utilizadas fitas 
adesivas em contato direto com o produto. Qualquer embalagem plástica utilizada para 
embalagem do colchonete deverá trazer a seguinte marcação em letras não inferiores 
a5mm de altura e com o destaque em negrito: "atenção: para evitar o perigo de asfixia, 
manter esta embalagem plástica fora do alcance de crianças". Deve constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, 
código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Obs.: a amostra 
do colchonete deve ser entregue embalada e rotulada como especificado. O fabricante 
(contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 12 meses a partir da data da entrega 
do colchonete, contra defeitos de fabricação. A data para cálculo da garantia deve ter como 
base a data da efetiva entrega dos produtos ao interessado (contratante). 

 
21) CONJUNTO PARA PROFESSOR – CPJ – 01 – PROINFÂNCIA 

 
CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP 01 (PROINFÂNCIA) CONJUNTO PARA 

PROFESSOR - CJP 01 (PROINFÂNCIA) - composto de: 01 (uma) mesa com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 
inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 01 (uma) cadeira 
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico 
moldado. Estrutura tubular de aço. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CJP-01-Mesa: Tampo 
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em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, 
cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 
mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de 
até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP 
ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm 
(altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 
mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel 
frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 
acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões 
nominais de 22 mm (largura) x 03 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para 
espessura. Estrutura composta de: 4- montantes verticais confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 
mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em 
chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). - travessa longitudinal 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga 
de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas 
garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), 
cabeça panela ou oval, fenda Phillips.CJP-01 - Cadeira: Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor 
CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do 
encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo 
FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em 
chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 m. Fixação do encosto 
em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 
22 mm. Ponteiras e Sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 

 
22) CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) – CO3 – 

PROINFÂNCIA 
 
CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (04 UNIDADES) - CO3 

(PROINFÂNCIA)- Colchonete de espuma flexível de poliuretano, certificado pelo inmetro, e, 
em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1: 2011 - colchão e colchonete de espuma 
flexível de poliuretano e bases - comprimento: 185cm; largura: 65cm;altura: 5 cm. 
Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 
1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Espuma de poliuretano 
flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil 
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plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável. O colchonete deverá ser embalado em plástico 
transparente. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. 
Qualquer embalagem plástica utilizada para embalagem do colchonete deverá trazer a 
seguinte marcação em letras não inferiores a5mm de altura e com o destaque em negrito: 
"atenção: para evitar o perigo de asfixia, manter esta embalagem plástica fora do alcance de 
crianças". Deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com 
identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre 
manuseio, transporte e estocagem. O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, 
no mínimo, 12 meses a partir da data da entrega do colchonete, contra defeitos de 
fabricação. A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega dos 
produtos ao interessado (contratante).  

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - EQUIPAMENTOS 

 
1. ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – EP – PROINFÂNCIA 

 
Espremedor de frutas cítricas – EP (proinfância) espremedor/extrator de frutas 

cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Altura: 390 mm; largura: 360 mm; diâmetro: 205 
mm; tolerância: +/- 10%; produção média: 15 unid. Minuto (aproximada); gabinete, câmara 
de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em aço inox. Jogo de carambola 
composto por: 01 castanha pequena (para limão); 1 castanha grande (para laranja). Motor: 
1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 rpm. 
Frequência: 50/60 hz. Tensão: 127/220 v (Bivolt). 

 
2. FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO – FG2 – PROINFÂNCIA 

 
Fogão 04 bocas de uso doméstico – FG2 (proinfância) fogão de 04 bocas de uso 

doméstico – linha branca. Dimensão 3x51x87cm. Volume do forno: 62,3 litros; classificação 
energética: mesa/ forno: A/B; mesa: queimador normal (1, 7 kw):3; queimador família (2 
kW):1; forno: queimador do forno 2, 4; dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP); 
peso aproximado: 28, 4 kg. 

 
3. BATEDEIRA PLANETÁRIA 20LITROS – BT 2 - PROINFÂNCIA  

 
Batedeira planetária 20 litros BT2 (proinfância) - batedeira planetária industrial, com 

capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a norma regulamentadora do 
ministério do trabalho e emprego, nr 12. Segurança no trabalho em máquinas e 
equipamentos. Dimensões e tolerância: altura: 764mm comprimento: 517mm largura: 
374mm tolerância: +/- 15%. Características construtivas: estrutura ou suporte para o motor 
em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de 
engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e 
escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser 
levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 
15 minutos. Proteção e velocidade inicial “antiplash. acessórios inclusos. voltagens (v): 
230/60/1. motor: ½ hp. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
inmetro, com indicação da voltagem. 
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4. LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS – LQ2 – PROINFÂNICA 

 
Liquidificador semi-industrial 2 litros-LQ (proinfância) liquidificador de uso doméstico 

com 02 velocidades, função pulsar e capacidade para triturar gelo. 
 

5. MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA – LV – 
PROINFÂNCIA 
 
Máquina de lavar louças industrial tipo monocamara – LV - (proinfância) - pré-

requisitos: é de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos 
procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: a instalação 
da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e 
danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Ao receber o equipamento verificar se 
o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o 
revendedor ou a fábrica. A instalação da lava louça requer: rede elétrica (energia); rede 
hidráulica (água); rede sanitária (esgoto); requisitos para instalação: energia elétrica 
certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as 
especificações técnicas da máquina a ser adquirida. Ponto de instalação elétrica exclusivo 
para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda 
as características da voltagem escolhida. Potência requerida: 6,7 kw 220V bifásico: com 
fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm2. 220V trifásico: com 
fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm2. 380 V trifásico: com 
fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm2. 440V 
trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm2. Água 
fria; rosca 3/4” bsp, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. recomenda-se o uso 
de filtro de resíduos. esgoto (dreno) tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 
50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista 
pela máquina. dimensões e tolerância: da máquina largura: 595 mm profundidade: 615 mm 
altura: 840 mm espaço útil de lavagem largura: 495 mm profundidade: 495mm altura: 340 
mm tolerância: +/-20% características construtivas: operações: lavagem e enxágue, 
realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. produção mecânica: 576 
pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. capacidade por gaveta: 33 
pratos (190mm) 18 pratos (300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (70mm) ou 
50 xícaras (60mm). capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). tempo de 
ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma 
de operação. Autostar: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. porta rígida 
e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. controles automáticos: 
de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da 
lavagem e do enxágue. segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja 
aberta. filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões 
desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. aquecimento de 
água para lavagem e enxágue: elétrico. temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºc 
temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºc potência da bomba de lavagem: 1cv. 
potência da bomba de enxágue: 0,5cv.acessórios aquecedor elétrico de água e enxágue. 
Conjunto pressurizador de enxágue. kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos 
para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de 
tamanhos diversos. Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico 
com 1 metro de comprimento, no mínimo. Acessórios opcionais gavetas (rack´s) para copos 
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em tamanhos diversos; gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. Estrutura de apoio em aço 
inoxidável. Cobertura h: acréscimo de 06 cm na altura de lavagem. Kit 440 volts. 
Termômetros digitais. 

 
6. BALANÇA DIGITAL 15 KG – BL1 – PROINFÂNCIA 

 
Balança digital 15 kg BL1 (proinfância) - modelo: digital com bateria e memorização e 

subtração automática da tara. Capacidade: 15 kg. dimensões mínimas do prato: 383 x 248 
mm. 

 
7. PURIFICADOR DE ÁGUA – PR – PROINFÂNCIA 

 
Purificador de água - PR (proinfância) - bandeja coletora removível: capacidade (em 

litros): 3 l composição/material: poliestireno de alto impacto cor: branca - dimensões 
aproximadas do produto (cm) - axlxp: 5,5kg funções: tripla filtragem garantia do fornecedor: 
12 meses modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de 
elemento de polipropileno melt blow; filtragem por absorção através de carvão ativado com 
prata coloidal e filtragem mecânica com elemento de polipropileno melt blow com poros de 5 
µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: água gelada e natural 
peso líq. aproximado do produto (kg): 6 kg potência (w): 85 w referência do modelo: fkpae 
torneiras: 1 torneira de água natural e 1 torneira de água gelada voltagem: bivolt. 

 
8. FORNO MICRO-ONDAS 30L MI – PROINFÂNCIA 

 
Forno micro-ondas - 30 L MI (proinfância) - display digital. Potência de saída: 1500 w 

cores: branco. Capacidade: 30 litros. Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) peso 
aproximado: 15,3kg. 

 
9. BALANÇA PLATAFORMA 150 KG – BL2 – PROINFÂNCIA 

 
Balança plataforma 150 kg BL2 (proinfância) - balança digital de plataforma, com 

coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o “regulamento técnico metrológico 
para instrumentos de pesagem não automáticos” - portaria inmetro nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: plataforma: largura: 43 cm. Comprimento: 61 
cm. Tolerância: +/- 10%. Capacidade de pesagem: 150 kg. características construtivas e 
funcionais: com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. Divisão de 50g. Indicador: 
bateria de longa duração. Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. Botão 
liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero; sobra e 
falta. Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. Com carregador + bateria e demais 
acessórios. Rodízios de movimentação. Plugue e cordão de alimentação com certificação 
inmetro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

 
 

10. BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS – BB1 – 
PROINFÂNCIA 
 
Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas – BB1 (proinfância) bebedouro 

elétrico conjugado, tipo pressão, com 02 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 
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6 litros por hora (40 pessoas/h aprox. ) altura: 960mm; altura parte conjugada: 650mm; 
largura: 660mm; profundidade: 291mm ; tolerância: +/-10%. Pia em aço inox aisi 304 polido, 
bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra-jato; gabinete em aço inox aisi 304. Torneira: 
em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras 
de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Compressor de 1/10 de 
HP, com gás ecológico. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação. 

 
11. FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS – FG1 – PROINFÂNCIA 

 
Fogão industrial 06 bocas – FG1 – (proinfância) fogão industrial 06 bocas, 

queimadores duplos com forno de câmera e banho maria acoplados. Dimensão 
107x84x83cm. Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois 
lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo “supervisor 
de chama”. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 
queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil “L” de aço inox e 
sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. 

 
12. BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS – BT1 – PROINFÂNCIA 

 
Batedeira planetária 5 litros BT1 (proinfância) - batedeira planetária de aplicação 

semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a norma 
regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, nr 12. Segurança no trabalho em 
máquinas e equipamentos. Dimensões e tolerância: largura: 240 mm; profundidade: 350 
mm; altura: 420 mm; tolerância: +/- 15% características construtivas: estrutura ou suporte 
para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote 
basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de 
engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema 
de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, 
massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. 
Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com 
capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas 
pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. frequência: 50/60hz. Potência: 500 wats. 
Voltagem: 110 ou 220 v (monofásica). 

 
13. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S – AR3 – 

PROINFÂNCIA 
 

Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S – (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS 

Região Sul e Sudeste Demais Regiões Modelo Split High Wall Split High Wall Tipo de ciclo 

Quente/Frio Frio Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria 

Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato 

Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os 

equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a 

tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão 

apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE 
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autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados 

do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos 

equipamentos. 
 

14. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 08 KG – MQ – PROINFÂNCIA 
 
Máquina de lavar roupa capacidade de 8 KG – MQ (proinfância) máquina de lavar 

roupas de 08 kg – linha branca – dimensão 60 x 54 x 85 cm. Capacidade de roupa seca: 8 
kg. Consumo de energia: 0. 24 kWh (110V) / 0. 25 kWh (220V) consumo de energia mensal: 
8. 16 kWh/mês (110V) / 7. 83 kWh/mês (220V) cor: branca. Potência: 550.0 w (110/220V). 
Rotação do motor - centrifugação: 750 rpm. Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP). Peso aproximado: 40,5 Kg. 

 
15. GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST-FREE – RF2 – PROINFÂNCIA 

 
Geladeira se uso doméstico frostfree RF2 (proinfância) - capacidade total de 

armazenamento: 300. Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 
"frostfree", voltagem 110 v ou 220 v (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir 
certificação inmetro apresentando classificação energética "a", conforme estabelecido na 
portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxLxP) capacidade: capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características 
construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico 
em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com 
duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de 
prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos 
plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, 
verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Formas 
para gelo no compartimento do freezer. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das 
portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças 
metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato 
ajustável. Sistema de refrigeração “frostfree”. Gás refrigerante r600a. Dimensões finais: 105 
x 305 x 280 mm. Alimentação: 110 - 220 vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 
hz. Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 
horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220v. Visor de cristal líquido 
garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; prato 
retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total 
segurança na operação com mercadorias a granel. 

 
16. PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) – MT – 

PROINFÂNCIA 
 
Centrífuga de frutas 800 w (doméstico) - CT (proinfância) - especificações técnicas/ 

potência: 800 w. Especificações técnicas/ coletor de polpa: 2 l. especificações técnicas/ 
frequência: 50/60 hz especificações técnicas/comprimento do cabo: 1,2 m/ 1,2 m 
especificações do design/suporte e grampos: alumínio escovado especificações do design/ 
tubo para polpa: aço inoxidável; especificações do design/cores disponíveis: alumínio 
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escovado/ alumínio escovado. Acessórios/ jarra de suco: 1.500 ml. Potência do juicer: 800W 
volume: 0.0380 m³. Cor: alumínio tensão: 110V. 

 
17. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU´S – AR2 – 

PROINFÂNCIA 
 
Aparelho de ar condicionado split 18.000 btus – AR2 (proinfância) aparelho de ar 

condicionado split 18. 000 BTU´S. Modelo split high wall; tipo de ciclo: quente/Frio; cor: 
branco; ence: A; filtro de AR: anti-bactéria; vazão de ar: no mínimo 700 m³/h; controle 
remoto; termostato digital; funções: sleep e swing; voltagem 220V. 

 
18. MIXER DE ALIMENTOS – MX – PROINFÂNCIA 

 
Mixer de alimentos – MX (proinfância) mixer de alimentos, linha doméstica, com 

capacidade de 01 litro. Dimensões aproximadas e tolerância de altura: 430 mm; Largura: 60 
mm; Profundidade: 650 mm; tolerância: +/- 10%. 

 
19. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L – LQ1 – PROINFÂNCIA 

 
Liquidificador industrial 8 l - LQ1 (proinfância) liquidificador industrial capacidade de 

08 l - copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com 
espessura de 01 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em 
aço inox, espessura de chapa de 01, 25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e 
soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças 
ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Motor monofásico de ½ HP. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio de 
chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação 
(rabicho) com 1200 mm de comprimento. 

 
20. FREEZER VERTICAL – FZ – PROINFÂNCIA 

 
Freezer vertical – FZ (proinfância) freezer vertical 300L – linha branca freezer 

vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”, capacidade total (volume interno): 
mínima de 300 litros. Dimensão: 59, 3x67x1, 69 cm. Voltagem: 110V. 

 
21. GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAS – RF1 – PROINFÂNCIA 

 
Geladeira Vertical Industrial – 4 portas.  Refrigerador industrial vertical de 4 portas, 

capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), 
compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores 
e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frostfree), dotado de 8 prateleiras 
ajustáveis. Características construtivas. Gabinete tipo monobloco revestido interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano 
injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas 
de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas 
revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da 
porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 
kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética 
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sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento 
automático. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema 
de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, 
com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração por transmissão 
térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V 
(conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema “frost-
free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. O gás a 
ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 
conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto 28 Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à 
Resolução Conama nº 267 de 2000. O gás refrigerante deve ainda possuir 
preferencialmente, baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. 
Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser 
dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a 
cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de 
qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu 
escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema 
de refrigeração e elétrico do equipamento. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 
compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 
braçadeiras. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. O equipamento deve ser projetado para a 
temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. Devem 
ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência 
consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Matérias-
primas, tratamentos e acabamentos 29. As matérias primas utilizadas na fabricação do 
equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as 
soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície 
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 
304, acabamento brilhante.  Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. Parafusos e porcas 
de aço inox. Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do 
equipamento em aço inox AISI 304. Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. O 
equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 
elementos perfurantes. No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço 
inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na 
montagem do aparelho o filme seja previamente removido: de todas as suas partes internas; 
das dobras das portas; de qualquer outra parte junto a dobras; Sob qualquer elemento 
sobreposto. 
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ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA 

Este modelo não deve ser usado para as propostas iniciais 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Eletrônico n. __/201_ 

Sessão Pública: __/__/201_, às __h__min. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA UNID. QTD 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇ

O 

TOTAL 

1       

 

TOTAL GERAL R$                            (________________________________) 

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra, 

todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os 

gastos com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________,__ de ________ de 201_ 

________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

Pregão Eletrônico n. __/201__ 

D E C L A R A Ç Ã O  

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em 

nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

Declaração dos sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia ou 

assessoramento, em qualquer nível, da Administração Pública, no âmbito do Município de Várzea 

Grande. 

Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio dirigente, 

proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo que, se firmado por este 

ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de outorga de mandado, 

conforme modelo anexo 

            __________, ____ de ___________ de 201_. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO IV – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. __/201_ 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 

 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 

__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 201_ 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO V - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: __/201_ 

DATA DA ABERTURA:__/__/201_ 

HORÁRIO: __h__min. 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

N__________________________ e Insc. Estadual n._____________________, sediada 

__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG N 

______________________ e do CPF N _____________________, declara para os devidos fins e 

sob as penas da lei que: 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 

especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N._____/201_, 

relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas 

as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na 

licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

_______________, _______ de _____________ de 201_ 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI  - FICHA CADASTRAL 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. ___/201_ 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(  ) MICRO EMPRESA   (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE  (   )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

N. TELEFONE N. FAX 

  

EMAIL  

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO N. __/201_ 

Validade: 12(doze) meses. 

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, inscrito no CNPJ n. 

03.507.548/0001-10 ,sito ao anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo 

Branco, n. 2.500, Bairro Água Limpa – Município de Várzea Grande, neste ato representado pela 

Secretária _____________, brasileiro, portadora da Carteira de Identidade n. ____________, e do 

CPF n. _____________ , denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ____________, 

CNPJ sob n. ______________ sede na ________________, vencedora do lote__ considerando o 

julgamento da licitação MENOR PREÇO POR ______, na modalidade de PREGÃO ELETRONICO 

PARA REGISTRO DE PREÇOS N. __/201_, bem como a classificação das propostas e sua 

respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas 

anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por itens, atendendo as condições 

previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, 

Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 

que regulamenta o SRP e Decretos Municipais N. 09/2010, Decreto 61/2014 em conformidade com 

as disposições a seguir.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 A presente Licitação tem por objeto: Descrição do Objeto 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na 

Imprensa Oficial, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA – GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de ____________ através 

da ___________________no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas 

questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
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a. Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas 

fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços e resumo da ata, em 

ordem de classificação no processo licitatório do Pregão Eletrônico n. __/201_. 

ALOCAR NESSE LOCAL O RESUMO DA ATA 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL (IS) PARA EXECUÇÃO 

5.1 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande na Av. Castelo Branco, 2500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande-MT, em dias úteis nos 

horários das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. (VERIFICAR LOCAL NO TERMO) 

5.2 O prazo para realização  do fornecimento deverá ter início após a assinatura da ata de registro 

de preços e emissão da solicitação e ou Empenho. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

6.1 Os produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade especificada 

no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições 

implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

6.2  O recebimento será efetuado no momento da entrega compreendendo, as seguintes 

verificações: 

      a) os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a 

indicação da marca/modelo na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais 

características que possibilitem a correta identificação do material; 

       b) condições da embalagem e/ou do material;  

       c) quantidade entregue;  

      d) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador 

(PREFEITURA), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total. 

As empresas deverão seguir obrigatoriamente o cronograma de entrega dos produtos, sendo da 

responsabilidade da empresa manter todo o fornecimento solicitado, inclusive em épocas de férias 

coletivas, sem prejuízo da Administração ou interrupção das entregas. 

6.2.1 Atendidas as condições indicadas será registrado o recebimento mediante 

atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio. 

6.2.2 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento 

similar, não configura o recebimento definitivo do material. 

6.2.3 Os materiais devem ser entregues em sua totalidade conforme solicitado na 

Autorização de Fornecimento. 

6.2.4 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 

estabelecido, deverá encaminhar a PREFEITURA solicitação de prorrogação de prazo 
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de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, 

devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega. 

     6.2.5 A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas 

pela alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e 

justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do 

fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou 

outro equivalente. 

6.2.6 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela PREFEITURA na 

forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 

informando-se à empresa da decisão proferida. 

6.2.7 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra 

o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na 

entrega. 

6.3 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande na Av. Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa - Várzea Grande/MT, 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a FORNECEDORA se obriga, nos termos 

deste Edital, a assinar o CONTRATO no período de vigência da ATA, onde passará a ser 

CONTRATADA e posteriormente retirar a Nota de Empenho/Ordem de Serviços no prazo não 

superior a 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;  

7.2 O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes 

anormais dos produtos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os 

produtos no prazo de 05 (dias) dias, sem ônus à contratante. 

7.3. Disponibilizar-fornecer os produtos no prazo de até 15 (quinze) dias a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, acompanhado de Nota Fiscal 

com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado;  

7.4. Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como 

qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, sendo que o prazo para conferência e eventual 

troca do produto feita por parte da Secretaria demandante, através do fiscal responsável pelo 

recebimento e atesto da nota fiscal; 

7.5. O recebimento não excluirá a fornecedora da responsabilidade civil, nem ético-profissional, 

pelo perfeito fornecimento dos materiais, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº. 8.666/93;  

7.6. Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se 

verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos;  

7.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela secretaria solicitante, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à secretaria solicitante, 
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imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da 

entrega;  

7.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da secretaria solicitante, no tocante ao fornecimento 

dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;  

7.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  

7.10. Comunicar imediatamente à secretaria solicitante qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

7.11. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se 

obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes;  

7.12. Se a fornecedora recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formalmente 

aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades;  

7.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

7.14. A fornecedora é obrigada a comunicar imediatamente ao Município de VÁRZEA 

GRANDE-MT, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis 

necessários para recebimento de correspondências;  

7.15. A fornecedora é obrigada a responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais 

prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou omissão, na condução do objeto deste 

instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro dolo, imprudência, negligência ou imperícia 

relativos à execução do objeto deste edital.  

7.16. A fornecedora é obrigada a responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de 

omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 

despesas para o CONTRATANTE  

7.17 As empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no 

âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 

1976, deverão atender na integra o Decreto nº 8077 de 14 de Agosto de 2013.  

 

7.18. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:  

7.18.1. A fornecedora é obrigada ainda:  

7.18.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 

o CONTRATANTE;  

7.18.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com 

ele;  
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7.18.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços, 

originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,  

7.18.5. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.  

17.18.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, 

na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 09/2010. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às 

dependências da Secretaria Municipal, quando necessário, para entrega dos serviços referentes ao 

objeto;  

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA;  

8.3 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

mencionados, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou falhas observados;  

8.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o Município de 

Várzea Grande.  

8.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas; 

8.6 O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja 

possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.  

8.7 A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 

futura Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais;  

8.8 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste edital.comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os 

praticados do mercado. 

CLÁUSULA NONA — DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em 

duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue e 

atestado pela autoridade competente, devendo ser feita em conformidade com o discriminado na 

proposta da empresa vencedora do registro, na ata de registro de preços e ainda conforme o 

constante na Nota de Empenho.  

9.2. O pagamento efetuado em até a 30 (trinta) dias, feita através de ordem bancária e de 

acordo com as informações repassadas pela empresa vencedora indicando a agência, localidade e 
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número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através da 

instituição financeira da Administração Municipal.  

9.2.1.Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto entregue deverá 

ser atestada pelo fiscal do contrato designado e encaminhada a Diretoria/Coordenadoria 

Administrativa da Secretaria Solicitante, para providencias cabíveis.  

9.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;  

9.4. Para cada Nota de Empenho, a fornecedora deverá emitir uma única nota fiscal/fatura;  

9.5. Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades e obrigações, nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento.  

9.6. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da 

fornecedora. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

10.1 Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, 

admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento. 

10.2 Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no 

mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquela vigente no mercado à época do registro. 

10.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras, 

solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 

adequá-lo a definição do parágrafo Único. 

10.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as demais 

empresas com preços registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, 

respeitadas as condições de serviço, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do 

preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com 

preço registrado. 

10.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.1 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

I. quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 

II. quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
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III. quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente 

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 

8.666/93; 

IV. em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste 

Registro; 

V. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

VI. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

11.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da 

presente Ata. 

11.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

última publicação. 

11.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das 

penalidades previstas neste Edital. 

11.5 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do Prestador de 

serviços, relativas aos serviços. 

11.6 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a 

seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até 

que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

12.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

 I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 

deste Edital. 

II. 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 da 

entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo 

regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis: 

I ADVERTÊNCIA 

13.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 
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casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação 

de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços ora contratado, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de 

sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior a 5 (cinco) dias úteis. 

 

II - MULTA 

13.1.2 Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar também as seguintes sanções:  

a.  Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento), do valor adjudicado; 

b. Atraso superior a  10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento), do valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais 

cominações legais; 

c. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o 

valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 

0,40% (quarenta centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, calculado 

sobre o total dos dias em atraso. 

13.1.3 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, 

o município poderá garantida a prévia defesa, aplicar também as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização 

prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 

C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a, como cancelamento de ser certificado de registro cadastral no cadastro de 

fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 

administrativa ou judicialmente; 

e) As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação 
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das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande; 

f) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis; 

13.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

13.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

13.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 

13.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 

13.5.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada 

aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, 

cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da 

respectiva intimação; 

13.5.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

a) por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

 atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

 execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

b) Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

1. Não concluir os serviços contratados; 

2. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

3. Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto 

deste ajuste; 

4. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

13.6  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

13.6.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

13.6.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

13.7 Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima Quarta 

desta Ata, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

13.8 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1 As despesas decorrentes deste PREGÃO ELETRÔNICO correrão à conta da NATUREZA DA 

DESPESA consignadas das Seguintes Secretarias:  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Fonte Projeto Atividade Elemento Despesa 

   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços. 

II. integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n. __/201_ e seus anexos e as 

propostas da empresas classificadas para o lote. 

III é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer 

operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 O acompanhamento da efetivação dessa Ata ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante 

nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei nº 

8.666/93. 

17.2 Os responsáveis pela fiscalização do Presente objeto recairá sobre os servidores: Nome; 

Matricula; Lotação 

 

CLÁUSULA DECIMA NONO - DO FORO 

19.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma 

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 

60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2015 

CONTRATANTE: . 

SECRETARIA DE ________ 

CONTRATADA 

CONTRATADA: ____________________  

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO XII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E A 

EMPRESA PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICA. 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.507.548/0001-10, com sede no Paço Municipal "Couto Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste 

ato, representado pelo(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) 

__________, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob n°. ______, juntamente com  a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, representada por seu 

Secretário(a), o(a) Senhor(a) ____________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. ____ e 

inscrito(a) no CPF sob o n° ______, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a 

Empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 

____ e Inscrição Estadual _____, com sede na _______, neste ato, representada por seu 

Sócio administrador, o(a) Senhor(a) ______, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ____ e 

inscrito no CPF sob nº. ______, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e 

decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO 

Nº XX/201X, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. XX/201x, conforme 

descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 

de 21.06.93 e suas alterações:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 

de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão 

Eletrônico nº xx/201x, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, no 

Termo de Referência nº xx/2016 da Secretaria de Educação. 

1.2. Aplicam-se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria 

geral dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Termo, bem como 

nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

2.1. DO OBJETO 
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2.1.1. Este Termo Contratual tem por objeto as aquisições AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 

EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande/MT. 

 

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. DO VALOR GLOBAL 

3.1.1. Este instrumento tem o valor global estimado de R$ XXX (---). 

3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, 

tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e 

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do 

Estado de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como 

as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de 

Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão. 

 

3.2. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da 

seguinte classificação orçamentária:  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1 O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, prazo em que o CONTRATADO, deverá entregar os itens do objeto integralmente de 

acordo com a necessidade da Secretaria, podendo ser prorrogados em conformidade com o 

disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de 

crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após a 
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apresentação das certidões exigidas por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada 

pelo servidor responsável do Almoxarifado Central e pelo Fiscal nominado no Termo de Referência. 

5.2. A CONTRATANTE poderá fazer uso dos pagamentos devidos à contratada para compensar 

eventuais penalizações, atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento. 

5.3. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:  

a) Razão social.  

b) Número da nota fiscal,  

c) Data de emissão,  

d) Descrição do fornecimento do objeto  

e) Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de compra/serviço, 

do empenho, identificação da origem da licitação (modalidade/numeração/processo)  

f) Não rasurar as notas.  

5.4. O Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

5.5. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação 

de todas as condições de habilitação da Empresa. 

5.6. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

5.7. Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para 

que regularize sua situação, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

5.8. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

5.9. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental. 

5.10. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do 

Estado de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como 

as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de 

Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão. 

5.11. Escoado o prazo constante no item 5.1, fica a CONTRATANTE constituída em mora, 

devendo o valor indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a data de seu 

efetivo pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DOS PRAZOS E LOCAL 
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6.1 Os produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade especificada 

no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições 

implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

6.2  O recebimento será efetuado no momento da entrega compreendendo, as seguintes 

verificações: 

      a) os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a 

indicação da marca/modelo na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais 

características que possibilitem a correta identificação do material; 

       b) condições da embalagem e/ou do material;  

       c) quantidade entregue;  

      d) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador 

(PREFEITURA), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total. 

As empresas deverão seguir obrigatoriamente o cronograma de entrega dos produtos, sendo da 

responsabilidade da empresa manter todo o fornecimento solicitado, inclusive em épocas de férias 

coletivas, sem prejuízo da Administração ou interrupção das entregas. 

6.2.1 Atendidas as condições indicadas será registrado o recebimento mediante 

atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio. 

6.2.2 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento 

similar, não configura o recebimento definitivo do material. 

6.2.3 Os materiais devem ser entregues em sua totalidade conforme solicitado na 

Autorização de Fornecimento. 

6.2.4 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 

estabelecido, deverá encaminhar a PREFEITURA solicitação de prorrogação de prazo 

de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, 

devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega. 

6.2.5 A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas 

pela alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e 

justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do 

fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, 

ou outro equivalente. 

6.2.6 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela PREFEITURA na forma 

da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 

informando-se à empresa da decisão proferida. 

6.2.7 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra 

o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na 

entrega. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

    

        PROC. ADM. N. 363951/2016                                                 Pregão Eletrônico n. 13/2016 

 

 

81 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

6.3 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, localizada na rua João Libaneo n. 2022, bairro Jardim 

Aeroporto, Várzea Grande-MT, em dias úteis nos horários das 08h00min às 12h00min e 

das 14h00min às 17h00min 

6.4 A CONTRATADA deverá fornecer os materiais em até 30 (trinta) dias corridos a 

partir do recebimento da ordem de fornecimento dos produtos emitidos pelo gestor da 

ata de registro de preços. 

6.5 Fazendo-se necessário a substituição, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, 

para executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente aquele do recebimento da notificação 

expedida pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. O acompanhamento da efetivação desse contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante 

nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas atualizações; 

7.2. A contratante deverá fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe aprouver e no seu 

exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as 

deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e 

quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, afim de que sejam tomadas as 

devidas providências. 

7.3. Fiscal do contrato: Caberá a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte de Lazer, que designa 

neste ato, a servidora Maria Auxiliadora de Campos, portador da Cédula de Identidade RG n° 

243.434 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 630.269.961-49, Matrícula nº 37.183. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 

8.1. DO REAJUSTE 

8.1.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 01 (um) 

ano, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

8.1.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do 

orçamento referencial. 

8.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice de correção monetária INPC-FGV; 

8.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a 

variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido 

objeto de revisão contratual. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

    

        PROC. ADM. N. 363951/2016                                                 Pregão Eletrônico n. 13/2016 

 

 

82 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

 

8.2 DO REEQUILÍBRIO 

8.2.1. O valor do Contrato poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea 

d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste termo de referência. 

8.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

conseqüências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos da 

ata.   

8.2.3. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos 

baseados em Atas de Registro de Preços vigentes, caberá à Procuradoria Geral do Município de 

Várzea Grande a análise jurídica e decisão do pedido, e à Contadoria Geral sua análise contábil.  

8.2.4. Quanto aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste de preços de contratos 

cuja Ata de Registro de Preços já expirou, deverá ser observado o item anterior.  

8.2.5. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste será registrado por 

aditamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo 

com a especificação do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 

9.2. A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os produtos, pretendidos pela CONTRATANTE, 

no prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento da ordem de fornecimento. 

9.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

9.4 A vencedora CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, até a sua entrega 

a CONTRATANTE;  

9.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE; 

9.6 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

9.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material a CONTRATANTE, incluindo as 

entregas feitas por transportadoras; 

9.8 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 
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9.9 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento do material ou em conexão com ele, ainda que acontecido 

em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

9.10 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao 

fornecimento do material, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

9.11 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste processo licitatório; 

9.12 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

9.13 A contratada deverá entregar os materiais constantes deste Termo de Referência em 

perfeitas condições de uso e sem vícios de fabricação; 

9.14 A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a 

proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais 

informações exigidas na legislação em vigor. 

9.15 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 

10.520/2002; 

9.16 O recebimento não excluirá a fornecedora da responsabilidade civil, nem ético-profissional, 

pelo perfeito fornecimento dos materiais, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº. 8.666/93;  

9.17. Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se 

verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos;  

9.18. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se 

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por 

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;  

9.19. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRANTANTE, no tocante ao fornecimento 

dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;  

9.20. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  

9.21. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

9.22. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se 

obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes;  

9.23. Se a fornecedora recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formalmente 

aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades;  

9.24. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato;  

9.25. A fornecedora é obrigada a responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais 

prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou omissão, na condução do objeto deste 
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instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro dolo, imprudência, negligência ou imperícia 

relativos à execução do objeto deste edital.  

9.26. A fornecedora é obrigada a responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de 

omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 

despesas para o CONTRATANTE  

9.27. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:  

9.27.1. A fornecedora é obrigada ainda:  

9.27.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

9.27.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com ele;  

9.27.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 

ao processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços, originariamente ou 

vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,  

9.27.5. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.  

9.27.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, na Lei 

nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 5.011/2011.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às 

dependências da Secretaria Municipal, quando necessário, para entrega dos produtos referentes ao 

objeto;  

10.2 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA;  

10.3 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou falhas observados;  

10.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o Município de 

Várzea Grande.  

10.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas; 

10.6 O fornecimento em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja 

possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.  
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10.7 A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 

futura Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais;  

10.8 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste edital. 

10.9 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pelo Município ou bilateralmente, em 

atendimento à conveniência administrativa, conforme os casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 

da Lei nº. 8.666/93 e suas respectivas atualizações, podendo ser: 

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que, 

haja conveniência para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as 

consequências previstas abaixo. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual poderá ser: 

I - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

II - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 

haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando 

os houver sofrido; 

III - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no 

art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

12.3. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso 

de inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou 

regulamento, nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

13.1 Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

também as seguintes sanções:  
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a.  Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), do 

valor adjudicado; 

b. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), do 

valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 

c. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 

equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta 

centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em 

atraso. 

13.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, o 

município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização prejuízos 

porventura causados a Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 

C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Várzea Grande-MT prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 

administrativa ou judicialmente; 

e) As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos 

que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 

f) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis; 

 

III. ADVERTÊNCIA 

13.2.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde 

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior ao 

estipulado no contrato. 

13.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 
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verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

13.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

IV. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

13.5 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação. 

13.6 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

IV. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

c) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a CONTRATANTE; 

d) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados; 

V. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

e. não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados; 

f. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

g. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

h.  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando 

a rescisão do contrato. 

VI. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

13.7 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 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sansão aplicada com base no inciso anterior. 

13.8  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA 

nos casos a seguir indicados: 

4. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

5. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

6. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

d. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé; 
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e. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

f. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

13.9 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

13.10 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

15.1. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Termo de 

Referencia que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que 

resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, 

conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo do presente contrato. 

II. Integra este Contrato o disposto no Pregão Eletrônico nº xx/201x, conforme descrito no Edital e 

seus Anexos e as propostas da contratada para cada item. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e 

expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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18.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do 

art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.  

Várzea Grande/MT, --- de ---- de 201X. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME:.......................................................................................CPF:...................................  

NOME:.......................................................................................CPF:................................... 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2016 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo n. 363951/2016. O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro 

Oficial, designado pela portaria n.227/2015, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor preço por 

item, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS. 

A realização esta prevista para o dia 07 de Abril de 2016, às 10h00min (horário Brasília - 

DF). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 12h00min às 

18h00min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante 

recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no sitio: 

www.bll.org.br.  

 

Várzea Grande-MT, 23 de março de 2016.  

           

 

 

 

Deivid Matos de Oliveira                                            Zilda Pereira Leite 

        Pregoeiro                                Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

 

 

http://www.bll.org.br/

