Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 14/2013

DATA: 09/07/2013

SECRETARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar no Município de
Várzea Grande – MT.

2- ESPECIFICAÇÃO DE OBJETO:
Os objetos deste termo seguem em anexo I, com as respectivas descrições e quantitativos.

2.1 – Deverão ser entregue 01 (uma) amostra de cada item, no formato, embalagem e unidade especificada neste
termo, e de mesma marca cotada na licitação, após um dia útil da licitação, que será submetido à análise do Setor
de merenda escolar, que posteriormente, emitirá o laudo conclusivo da análise, aprovando ou reprovando os
produtos. As amostras deverão ser entregues na rua Paraná, nº 470, bairro Nova Várzea Grande, CEP 78135-610,
Várzea Grande/MT.
2.2 – Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer outro defeito que possa
comprometer a qualidade do produto.
2.3 – Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverão estar embalados e rotulados.
2.4 – A rotulagem dos produtos, inclusive a nutricional, deverá seguir a legislação específica em vigor. O termo
rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, data de fabricação e validade,
rendimento e diluição, modo de preparo, composição nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de
Atendimento ao Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação.
2.5- Os produtos de origem vegetal (frutas e legumes) devem apresentar como características: primeira linha,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas e larvas.
2.6 – Os produtos deverão ser entregues em veículos adequados a cada tipo de produto, ressaltando os que
necessitam de refrigeração em câmara fria. Alimentos congelados mínimo -12ºC e os alimentos refrigerados – 7ºC.
2.7 – Os produtos ao serem entregues deverão ter a validade mínima de 12 meses, a contar da data a partir da
entrega.

3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PROJETO ATIVIDADE
2180
2184
2089
2165

ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30

FONTE
999
104
999
999
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2147
1317

3.3.90.30
3.3.90.30

999
301

4- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO:
A finalidade precípua desta licitação é fornecer alimentação aos alunos deste Município, bem como
contribuir para condições de aprendizado e desenvolvimento.
Esta aquisição se destina à diversificação do fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede
municipal de ensino, visando à melhoria da qualidade nutricional e conseqüentemente a saúde dos mesmos.

5- PRAZO DE ENTREGA
O prazo para a entrega dos produtos deverá ser de até dois dias após a expedição da ordem de
fornecimento, preferencialmente toda segunda-feira até às 11hrs:30m.

6- LOCAL DE ENTREGA
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente nas instituições de ensino, mediante
fiscalização do Setor de Merenda.

7 - FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria e da nota fiscal.
7.1 - As notas fiscais deverão ser emitidas com as descrições constantes no edital.

8– PÚBLICO/CLIENTELA ALVO:
Empresas especializadas em fornecimento de gêneros alimentícios.

9- MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Pregão eletrônico – Registro de Preços

10- DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
10.1 – Alvará de vigilância sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde,
com validade na data de abertura do certame, do local de estocagem dos produtos, bem como a Licença sanitária
dos veículos que transportarão alimentos perecíveis;
10.2 - Em referencia aos produtos protéicos (carnes), deverá o licitante apresentar os
seguintes documentos: a) Apresentar SIF – Serviço de Inspeção Federal ou SIE – Serviço de Inspeção Estadual.
10.3 – Alvará de funcionamento.

11- DA AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS DURANTE A ENTREGA:
Todos os produtos, ao sere m entregues, passa rão pela avaliação da Equipe da Coordenadoria d e
Alimentação Escolar, sendo considerados os seguintes critérios:
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11. 1- Sobre o produto:
- Qualidade do produto de acordo com o preconizado pelo edital de que trata;
- Ausência de sujidades e pragas;
- Temperatura adequada;
- Prazo de validade, lote, carimbo do(s) órgão( s) fiscalizador(es); Dentre out ros.
Sobre o caminhão transportador:
- Presença de balança devidamente calibrada;
- Presença de termômetro(quando pertinente);
- Higiene;
- Tipo do caminhão tra nsportador;

11. 2- Sobre os entregadores:
- Presença de boas práticas de manipulação;
- Higiene pessoal;
Asseio dos uniforme s;
- Presença de EPI’S (equipamentos de proteção individual) p ertinentes ao tipo de trabalho;
- Educação, dentre outros.
Os produtos deverão ser ent regues e pesados para verificar a conformidade da quantidade de acordo com o que foi
solicitado e com a nota fiscal.
Os produtos deverão ser pesados na presen ça da merendeira das escolas e cre ches, o fornecedor deverá
apresentar a balança calibrada e sua ausência acarretará em notificaçã o.

12- PRAZO PARA SUBSTITUIÇÕES (SE HOUVER NECESSIDADE):
Os produtos que por ventura fore m entregues em desacordo com as descrições deste Termo de
Referência, deverão ser subst ituídos em até 12 horas, a con tar da advertência à empresa con tratada, sem pre juízo
da incidência das sansõe s previstas no Edital, na Lei 8.66 6/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei N. º
8.090/90 ).
Advertência que deverá ser realizada pela Nutricionista da Coordenadoria de Alimentação E scolar,
imediatamente após a constata ção do fato. Ca so a empre sa não substitua o produto no pra zo supracitado se rá
devidamente notificada, podendo ser considerada inapta para fornecer à alimenta ção escolar, ca so acu mule 0 3
(três) notificações n o pregão vigente. Neste caso, o seg undo colocado n o pregão poderá ser convocado para
substituir a empresa inapta para fornecimento.

13- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1 – Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações que achar
pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
13.2 – Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste
processo licitatório;
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13.3 – Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões
negativas do FGTS, INSS, ICMS/IPVA, CERTIDÃO CONJUNTA (PGFN), DEBITOS TRABALHISTAS, DEBITOS DA
DÍVIDA ATIVA E DE NEGATIVA DE CADASTRO da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
13.4 – Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
13.5 – Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata
correção;
13.6 – Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos gêneros
alimentícios;

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

14.1 – Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
publicação;
14.2 – Todos os alimentos fornecidos deverão possuir os componentes conforme especificação descrita no item 02
deste termo.
14.3 - Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as condições pactuado ficando ao encargo da
contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade.
14.4 – Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os gêneros alimentícios que
estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
14.5– Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência a SME, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução da ATA;
14.6 – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SME, no tocante a entrega dos produtos, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas no contrato definidos e conforme especificações constantes no edital, termo
de referência, deste processo licitatório;
14.7 - As empresas serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar a validade dos mesmos, valendo
para a resolução de qualquer dúvida, o código de defesa do consumidor.
14.8 - As e mpresas vencedora s deverão retirar as guias de entrega dos produtos na coordenadoria de alimenta çã o
escolar, e após entrega, devolvê-las para conferência. As g uias de entrega serão elaboradas em t rês vias, sendo
uma para a escola, uma para o fornecedor e uma para a coordenadoria. Não poderão conter rasura s.
14.9 – Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002.

15- FUNCIONÁRIO INDICADO PARA FISCALIZAR O CONTRATO:
Marcos Pau lo Vieira, RG 099 5567-4 , CPF 655 .118.6 71-87, E ndereço: Rua H, quadra 06, ca sa 16 –
Residencial Clóvis Vetoratto.
Suellen Jovina Galvão, RG 16 41858 1, CPF 031.1 54.09 1-09 , Endereço Av Antônio Bat ista, quadra
26, casa 15 – Dr Fábio.
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Jonas Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Educação
Ato de Nomeação nº 009/2013

Priscila Gonçalves de Arruda
Elaborador da TR

nexo I
ITEM
01

QTIDADE
65.031

UND
PCT

02

68.422

PCT

03

12.090

PCT

04

62.629

UND

Óleo de Soja – Produto obtido do
grão de soja. Liquido de aspecto
oleoso,
viscoso
refinado,
transparente,
de
cor
própria,
fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas.

05

12.090

PT

Tempero Completo – Produto à
base de alho, sal, cebola, cheiro
verde e ervas, sem pimenta.

84.663

PCT

12.074

PCT

Feijão – Carioquinha, tipo 1,
constituído de grãos inteiros, novos
e sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, livre
de umidade, fragmentos estranhos
e misturas de outras variedades ou
espécies. Apresentando Laudo de
classificação e registro no Ministério
da Agricultura.
Farinha de Mandioca – Seca, não
muito fina, ligeiramente torrada, de
cor amarelada. Isento de matéria
terrosa,
pedras,
fungos
ou
parasitas,
livre
de
umidade,
fragmentos estranhos.

06

07

ESPECIFICAÇÕES
Arroz- Tipo 1, longo e fino, polido.
Isento de matéria terrosa, pedras,
fungos ou parasitas, livre de
umidade,
com
grãos
inteiros.
Apresentando laudo de classificação
e
registro
no
Ministério
da
Agricultura.
Macarrão – Tipo Espaguetti, massa
alimentícia de sêmola de trigo,
enriquecida com ferro e ácido fólico,
corante natural de cúrcuma e
urucum. Isento de matéria terrosa,
pedras, parasitas ou larvas, livre de
umidade, fragmentos estranhos.
Sal – Refinado, iodado, com no
mínimo 96,95% de cloreto de sódio
e sais de iodo( no mínimo 10 mg e
máximo
15
mg,
(conforme
legislação específica).

EMBALAGEM
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 5 kg
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 500 g
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg
Embalagem própria (polietileno – PET),
atóxica, intactas, com rótulo que
identifique a categoria do produto,
marca do fabricante, prazo de validade
e peso, carimbo dos órgãos oficiais de
inspeção.
De 900 ml
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg

Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg.
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08

13.493

UND

Vinagre – Vinagre de vinho tinto,
produto natural fermentado, acético
de vinho tinto, isento de corantes
artificiais,
ácidos
orgânicos
e
minerais
estranhos,
livre
de
sujidades,
material
terroso
e
detritos de animais e vegetais,
acidez de 4,0%.

Embalagem em PVC (policloreto de
vinila), própria, atóxica, intactas, com
rótulo que identifique a categoria do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 750ml

09

74.008

LT

Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 350 g

10

10.900

PCT

Extrato de Tomate – Obtido da
polpa de tomate por processo
tecnológico com no mínimo 6% de
sólidos solúveis naturais, preparado
com frutos maduros selecionados,
sem pele, sem sementes,contendo
açúcar. Isento de sujidades e
fermentações, com aspecto de
massa homogeneizada, cor, cheiro
e sabor característicos.
Milho para Canjica – De cor
branca, produto dos grãos de milho
provenientes
da
espécie
Zea
Mays,L, de primeira qualidade,
beneficiado,polido, limpo, isento de
sujidades parasitos e larvas.

11

57.510

PCT

12

8.174

PCT

13

22.698

PT

14

92.860

PCT

Açúcar Cristal – Açúcar Cristal,
origem vegetal, sacarose de canade-açúcar, cor branco, granuloso
fino e médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de
umidade
e
fragmentos estranhos.
Achocolatado
em
pó
–
Instantâneo, a base de açúcar,
cacau solubilizado, maltodextrina,
complexo vitamínico, sal, lecitina de
soja e aroma idêntico ao natural.

Margarina
–
Produto
de
hidrogenação de óleos vegetais,
com no mínimo 80% de lipídios,
leite
pasteurizado
e
outros
produtos. Aspecto, cor, cheiro,
sabor característicos, isento de
ranço e bolores, com adição de sal.
NÃO DEVERÁ SER CREME VEGETAL.
Biscoito Doce – Biscoito doce sem
recheio, tipo maisena, a base de
farinha de trigo fortificada com ferro
e ácido fólico, açúcar, açúcar
invertido,gordura
vegetal,
sal,
estabilizante
lecitina
de
soja,
fermento químico(bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio),
acidulante
ácido
láctico
e
aromatizante. Isento de matéria
terrosa,
pedras,
fungos
ou
parasitas,
de
primeira
linha,

Embalagem de polietileno de baixa
densidade, atóxica, intactas, com
rótulo que identifique a categoria do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 500 g.
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 2 kg
Embalagem própria, atóxica, com
rótulo que identifique a categoria do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg

Embalagem primária própria, atóxica,
intactas, com rótulo que identifique a
categoria do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbo
dos órgãos oficiais de inspeção.
De 500 g

Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 400 g
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biscoitos
queimados,
duros,
quebradiços não serão aceitos.
Farofa de Soja – Farinha de
mandioca,
farinha
de
milho,
proteína
de
soja
texturizada,
gordura vegetal, ricota, sal e alho,
sem conservantes, sem corante,
sem aromatizante, sem glúten.
100% natural, prazo de validade no
mínimo 6 meses.
Biscoito Salgado – Tipo cream
cracker ou água e sal, à base de
Farinha de trigo, enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, amido, sal, extrato de
malte, açúcar invertido, açúcar,
fermento
biológico,
fermento
químico, bicarbonato de sódio e
aditivos. Isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, de
primeira linha, biscoitos queimados,
duros,
quebradiços
não
serão
aceitos.
Chá Mate – Chá mate tostado.
Composição: no mínimo 70% de
folhas de erva mate e 30% de
outras partes e ramos.

15

36.223

PCT

16

117.702

PCT

17

5.061

18

18.325

PCT

19

19.304

LT

20

13.623

LT

Farinha de Arroz – Pré cozido

21

8.741

PCT

Fubá – Enriquecido com ferro e

CX

Farinha de Trigo – Deve ser
fabricada a partir de grãos de trigo
sã e limpa, isentos de matéria
terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar
úmida, fermentada, nem rançosa.
Especificidade de uso: Preparo de
pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar
cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos
(umidade), resíduos ou impurezas,
nem rendimento insatisfatório.
Fermento Químico - Fermento
químico, em pó, para confecção de
bolos.

Embalagem própria, tipo BOPP +
atóxica e intactas, deverá conter
seguintes informações: Indicação
fabricante,
ingredientes,
data
validade e peso.
De 1 kg.

PP
as
do
de

Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 400 g.

Embalagem própria, atóxica, intactas
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 250 g.
Deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente,
atóxica, bem vedada. Prazo
de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve
conter
no
mínimo
as
seguintes
informações:
nome
e/ou
marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
De 1kg.

Deve estar intacta, acondicionada em
latas ou pacotes resistentes de até 250
g. Prazo de Validade: Mínimo de 3
meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais.
De 250g.
Farinha de arroz, produto à base de
arroz
pré-cozido,
adicionado
de
vitaminas e
sais minerais, em pó, acondicionado
em
lata
ou
depósito
plástico
apropriados,
hermeticamente
fechados
(Tipo
mucilon ou nutrilon).Embalagem lata
de alumínio. De 600g.
A embalagem deve estar intacta,
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LT

acido fólico,obtida pela moagem do
grão
de
milho.
Qualidade,
desgerminado ou não, devendo ser
fabricadas a partir de matérias sas
e limpas isentas de terra e
parasitas.

acondicionada
em
pacotes
de
polietileno transparente, atóxica, bem
vedada. Prazo de Validade: Mínimo de
3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais.
De 1kg.

Flocos de Cereais - (farinha
Láctea) Alimento a base de farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, amido, sais
minerais, vitaminas, sal e aveia,
acondicionado em recipiente de
folha
de
flandres,
íntegro,
resistente, vedado hermeticamente
e limpo, de peso líquido. A
embalagem
deverá
conter
externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
de
lote,
data
de
validade,
quantidade do produto, número de
registro.
Polpa de Fruta – Polpa de fruta,
sabor goiaba, congelada, sem
açúcar, com aspecto cor cheiro e
sabor próprio, acondicionado em
saco plástico transparente e com
registro
no
ministério
da
agricultura.
Polpa de fruta - Polpa de fruta,
sabor acerola, congelada, sem
açúcar, com aspecto cor cheiro e
sabor próprio, acondicionado em
saco plástico transparente e com
registro
no
ministério
da
agricultura.
Polpa de Fruta - Polpa de fruta,
sabor caju, congelada, sem açúcar,
com aspecto cor cheiro e sabor
próprio, acondicionado em saco
plástico transparente e com registro
no ministério da agricultura.

Embalagem lata de alumínio.
De 400g.

22

1.048

23

11.580

PCT

24

9.069

PCT

25

12.285

PCT

26

2.269.280

UND

Pão Careca – Pão tipo carequinha,
com no mínimo 50 g, fabricado com
matéria
prima
de
primeira
qualidade.

Acondicionado
em
pacotes
de
polietileno fino e transparente
Isento de matéria terrosa, parasitas e
em perfeito estado de conservação, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Unidade

27

905.965

UND

Pão Doce – Pão doce, com no
mínimo 50g, não deve apresentar
tamanho irregular e não integridade
da massa (esfarelando ao toque dos
dedos) e amassamento do produto.
O pão não deverá estar amassado,

Acondicionado
em
pacotes
de
polietileno fino e transparente.
Isento de matéria terrosa, parasitas e
em perfeito estado de conservação, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg.
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg.
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.
De 1 kg.
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queimado ou com manchas escuras
na parte inferior do pão, (evidência
de formas sujas).
Filé de Frango – Deve apresentar
cor (amarelo rosada) e odor
característico. Não deve apresentar
gelo superficial, água dentro da
embalagem, nem qualquer sinal de
recongelamento. Sem osso e sem
pele.

Unidade

28

89.435

KG

Embalagem
próprias
(plástica,
transparentes), atóxico, dentro dos
padrões de qualidade, devidamente
seladas pela indústria, intactos, com
rótulo que identifique o produto, peso,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, marcas e carimbos oficiais de
inspeção.

29

24.149

KG

Charque - CHARQUE BOVINO
DIANTEIRO, curada, seca, a base
de: carne bovina / sal, embalado a
vácuo – CRAYOVAC. Não será aceito
JERKED BEEF.

Embalagem plástica, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique
a categoria do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbo
dos órgãos oficiais de inspeção, peso.
De 1 kg.

30

19.952

KG

Salsicha – Carne mecanicamente
separada de frango, gordura suína,
carne bovina, água, carne suína,
proteína isolada de soja, amido, sal,
maltodextrina,
condimento
naturais, estabilizante polifosfato de
sódio, realçador de sabor glutamato
monossódico, aromas naturais de
fumaça.

Embalagem em filme PVC ou
e
plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
portarias do mistério da agricultura.
De 2,5 Kg

31

489.172

LITRO

Leite Pasteurizado tipo C –
Produto de origem animal, líquido,
homogêneo, de cor branca opaca,
pasteurizado.
Conservado
sob
refrigeração.

Embalagem primária própria, atóxica,
intactas, com rótulo que identifique a
categoria do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbo
dos órgãos oficiais de inspeção.
De 1 lt

32

272.480

LT

Bebida
Láctea
–
Leite
pasteurizado, soro fresco de leite,
açúcar, preparado de frutas, aroma
natural, conservado, espessante e
fermento lácteo.

33

14.500

KG

Alho a granel - Descascado, pré
preparado, em embalagem de 1 kg.

Embalagem original de fábrica. A
embalagem primária deverá conter
identificação do produto, especificação
dos
ingredientes,
informação
nutricional, marca de fabricante e
informações do mesmo, prazo de
validade e peso e rotulagem de acordo
com a legislação, carimbo dos órgãos
fiscais de inspeção.
De 1 lt
Embalagem própria, atóxica, intactas,
com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso, carimbo dos órgãos
oficiais de inspeção.De 1 kg.

34

51.594

KG

Tomate – Tomate salada, de
primeira, apresentando grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
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35

30.186

KG

36

26.889

KG

37

49.253

KG

38

34.991

KG

39

50.965

KG

40

38.129

KG

N.º 12/78 da CNNPA.
Banana da Terra – Banana da
terra, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação
que
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas
larvas, de acordo com a Resolução
N.º 12/78 da CNNPA.
Laranja – Laranja, de primeira, in
natura, tipo pêra, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo,
com
ausência
de
sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a Resolução N.º 12/78
da CNNPA.

Banana Nanica – Banana nanica,
de
primeira,
in
natura,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
N.º 12/78 da CNNPA.
Cenoura – Cenoura, de primeira,
apresentando grau de maturação
que
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
Nº 12/78 da CNNPA.
Batata inglesa – Batata inglesa,
de primeira, apresentando grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
Nº 12/78 da CNNPA.
Mamão Formosa – Mamão, de
primeira, in natura, tipo formosa,
apresentando grau de maturação
que
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
Nº 12/78 da CNNPA.
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41

19.300

KG

42

8.050

KG

43

49.660

KG

44

1.560

KG

45

3.900

KG

46

5.136

CX

47

32.198

KG

48

60.684

KG

Mandioca – Mandioca descascada,
congelada, tipo liberata, limpa, livre
de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e colorações uniformes,
bem desenvolvidas e maduras, com
polpa firme e intacta; sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. De 1 kg
Chuchu – Chuchu, de primeira
linha (Extra ou Cat. I), tamanho
médio (250 à 450 gramas), verde
escuro ou claro, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas
para
o
consumo,
ausência de sujidade, parasitas,
podridão, murcho, passado, dano
profundo, defeitos de formatos,
descoloração, espinhos, manchas
profunda e pintado (antracnose).
Abóbora
cabotiã
–
Abóbora
cabotiã, produto de primeira linha,
extra,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo,
com
ausência
de
sujidade, parasitas e larvas.
Maçã – Maçã, de primeira, livre de
sujidades,
parasitas
e
larvas,
tamanho e colorações uniformes,
bem desenvolvidos e maduros, com
polpa firme e intacta; sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Melancia – Melancia, de primeira,
livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas; com
polpa firme e intacta, tamanho e
colorações uniformes devendo ser
bem desenvolvidas e maduras, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte; e pesar
em média de 08 á 09 kg.
Ovos – Ovos, de primeira, de
galinha, branco ou de cor, Classe A,
casca limpa, íntegra, sem manchas
ou deformações.
Caixas com 360 unidades.
Repolho – Repolho, produto de
primeira linha, limpo, sem cascas
protetoras, tamanho médio, com
grau de maturação que lhe permita
manipulação,
transporte
e
conservação
em
condições
adequadas para consumo, ausência
de sujidade e parasitas
Cebola – Cebola, produto de
primeira linha, tamanho médio,
apresentando grau de maturação
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49

21.130

KG

50

12.074

KG

que
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidade, parasitas,
brocas, danos mecânicos.
Beterraba – Beterraba, produto de
primeira linha, Extra AA, Extra A e
Extra, com grau de maturação que
permita suporta a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo, ausência de sujidade,
parasitas, podridão, dano profundo,
passado ou murcho.
Abóbora verde – Abóbora verde,
produto de primeira linha, extra,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidade, parasitas e
larvas.
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS
(papel timbrado da empresa)
À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Pregão Eletrônico n. xx/2013
Sessão Pública: xx/xx/2013, às xxhxxmin.
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
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO PR ODUT O

TOTAL GERAL

R$

MARCA

UNID.

QUANT.

PREÇO

PREÇO

UNIT.

TOTAL

(________________________________)

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: ______
_____________________, XX de xxx de 2013.

_________________________________________
Representante Legal (carimbo e assinatura)
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ANEXO III – MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___ / 2013

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A

Empresa

_________________________________________________,inscrita

no

CNPJ

n._____________________, localizada à ________________________, por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n._________________
e do CPF n.._______________________, declara para os devidos fins que em conformidade com o art. 32,
parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento

na Prefeitura

Municipal de Várzea Grande que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame.

_________, ____ de ___________ de 2013.

_________________________________________________
Representante LegaL
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO IV – MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___/2013

DECLARAÇÃO

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.

__________, ____ de ___________ de 2013.

_________________________________________________
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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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO V – MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___ /2013

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
DECLARAÇÃO

Em conformidade com a Lei n.º 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.

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 2013.

____________________________________
Representante Legal
Nome:____________________________________
RG_______________________________________
CPF_________________________________
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO VI – MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___ /2013
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

2.

Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar N. 123/2006.

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 2013.
_________________________________________________
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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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO VII – MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___/2013

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A

empresa

____________________________________________,

inscrita

no

CNPJ

nº.

______________________, estabelecida no endereço ________________________, declara que está sendo
representada pelo Sr(a) ____________________________portador(a) do RG n.___________________ e do CPF
nº._________________________, para os fins previstos no Edital deste Pregão Eletrônico, podendo formular
proposta, ofertar lances, bem como interpor recursos, renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este
certame.

__________, ____ de ___________ de 2013.

_________________________________________________
Representante Legal
Nome:____________________________________
RG_______________________________________
CPF______________________________________

(assinatura com firma reconhecida em cartório)
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO VIII - MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___/2013

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

Empresa

_______________________________________________________com

__________________________________________________(endereço

completo),

sede

constituída

na

na
Junta

Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE n. ____________________________ e inscrita no CNPJ sob
n.

________________________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal,

o(a)

Sr(a)___________________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n
_________________ e do CPF n. _________________________, declara para os devidos fins, sob pena das
sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no
ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006,
que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que
não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123/06.

__________, ____ de ___________ de 2013.

______________________________________________
Declarante
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO IX - MODELO
(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.:_____/2013
DATA DA ABERTURA:______/______/2013
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._____/2013, 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 2013.
__________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO X - FICHA CADASTRAL
NOME BANCO
PREGÃO

Nº. AGÊNCIA
PRESENCIAL ( ) ELETRÔNICO (

Nº. CONTA
N. _____/2013

)

RAZÃO SOCIAL
FANTASIA
NOME DOS SÓCIOS

RG

CPF

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

PORTE DA EMPRESA
(

) MICRO EMPRESA

(

)EMPRESA DE PEQUENO PORTE (

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

)EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE
(

) SIM

(

) NÃO

CNPJ

INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL

N. TELEFONE

N. FAX

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL

DATA DO REG. NA JUNTA COMER.

EMAIL

NOME DO RESPONSÁVEL

Nº. TELEFONE CELULAR

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO

Nº. TELEFONE CELULAR
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO XI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. XX/2013

Validade: 12(doze) meses.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração,
neste ato representado pelo seu Secretário Celso Alves Barreto Albuquerque e Secretaria de ___________, neste
ato representado pelo seu Secretário _________, brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.
____________, e do CPF n. _____________, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
____________, CNPJ sob n. ______________ sede na ________________, vencedora do item __ considerando o
julgamento da licitação MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n. ___, publicado
no JORNAL___________, do dia __/____/2013, no JORNAL___________, do dia __/____/2013 e JORNAL
______________ do dia ___/___/2013, 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 ITEM, 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. 032/2005 e 09/2010, em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Licitação tem por objeto: {COLOCAR O OBJETO DO CERTAME}.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de __ (_____) 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 – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O

gerenciamento

deste

instrumento

caberá

as

Secretaria

Municipal

de

Administração,

Por

meio

da

Superintendência de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras
encontram-se elencados no quadro comparativo de preços, em ordem de classificação no processo licitatório do
Pregão Eletrônico n. ___ /2013.

22
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO
Parágrafo primeiro O prazo para a entrega dos produtos deverá ser de até {estipulado no termo de
referencia} dias após a expedição da ordem de fornecimento;
Parágrafo segundo Os materiais/produtos deverão ser entregues no {estipulado no termo de referencia}em
dias úteis nos horários das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 18h00min, ou em data e hora marcada pelo
órgão solicitante.
Parágrafo terceiro Quando necessário A CONTRATADA terá de apresentar um termo de garantia dos produtos, a
contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor responsável do Órgão/entidade requisitante;
Parágrafo quarto A CONTRATADA será responsável pela reposição dos produtos, em caso de defeitos, no prazo
de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da comunicação, sem prejuízo da garantia de fabricação dos mesmos,
para efeito de reposição. Sendo que o Termo de garantia passa a valer a partir da data da nova entrega do bem
substituído.
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento,
observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As aquisições dos produtos registradas neste instrumento serão efetuadas através de Nota
de

Empenho,

emitida

pela

Execução

Orçamentária,

com

Autorização

de

Fornecimento

emitida

pela

Superintendência de Compras, contendo o n. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o valor, o
endereço e a data de entrega.
Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao
Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.
Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota de
Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Parágrafo Quarto - As aquisições dos produtos serão feitos de forma parcelada, de acordo com a necessidade da
Secretaria, durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ou até que se esgote o quantitativo licitado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital:
I.

Fornecer dentro dos padrões estabelecidos pela Superintendência de Compras e o Secretarias
solicitantes, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte deste
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II.

Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços ajustados no Contrato;

III.

Dar plena e total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, responsabilizando-se
quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante a vigência do Contrato;
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IV.

Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e posterior encaminhamento
Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido;

V.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Pública, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente;

VI.

Assumir, ainda, 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 no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que
ocorridos em dependências da Prefeitura;

VII.

Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT;

VIII.

Encaminhar as propostas realinhadas (com preços finais) ao setor de Licitação/Pregão com prazo
máximo de 02 (dois) dia útil após o encerramento do certame;

IX.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT;

X.

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

XI.

Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, imediatamente

contados da

notificação por escrito, mantidos o preço

inicialmente contratado;
XII.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo.

XIII.

Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua publicação;

XIV.

Todo material fornecido deverá possuir os componentes especificados conforme este termo de
referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir
identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser
entregues, com todos os componentes especificados;

XV.

Os produtos deverão ter garantia de que todos os componentes são novos (sem uso, reforma ou
recondicionamento) e não estão fora de linha de fabricação;

XVI.

A CONTRATADA, quando possível, terá de apresentar um termo de garantia dos produtos, a
contar

da

expedição

do

Termo

de

Recebimento

Definitivo

pelo

setor

responsável

do

Órgão/entidade requisitante;
XVII.

A CONTRATADA será responsável pela reposição dos produtos, em caso de defeitos, no prazo de
07 (sete) dias corridos, contados a partir da comunicação, sem prejuízo da garantia de fabricação
dos mesmos, para efeito de reposição. Sendo que o Termo de garantia passa a valer a partir da
data da nova entrega do bem substituído;
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XVIII.

Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que
estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

XIX.

Os materiais deverão ser entregues em dias úteis, das 08h às 18h. Devendo ser descarregados e
colocados nos locais indicados pelo órgão/entidade requisitante. Portanto a remoção dos mesmos
dos veículos transportadores até as salas (locais de uso) ficarão por conta da CONTRATADA;

XX.

Tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem
danos físicos ou materiais a terceiros;

XXI.

Diligências para que as peças a serem empregadas na montagem sejam novas, limpas,
perfeitamente desempenadas e sem nenhum defeito de fabricação;

XXII.

Quando necessário fornecer todos os materiais de consumo e ferramental necessários para a
montagem do mobiliário, tais como, parafusos, garras, chaves, etc.;

XXIII.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Pública, cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

XXIV.

A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado,
não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos
serviços objeto desta ATA e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

XXV.

Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração Pública, no tocante a entrega dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e
conforme especificações constantes no edital, Termo de Referência, deste processo licitatório;

XXVI.

Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº.
10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus
prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pelo Setor de Compras;
II. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais
decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III.

Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de Várzea Grande por

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução
da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de
pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
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Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a descontar o valor
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe
forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá CONTRATADA das
responsabilidades previstas nesta ATA.
Parágrafo terceiro- A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos
produtos objeto desta ATA não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas;
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande obriga-se a:
I.

Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações
que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

II.

Receber

o

objeto

adjudicado,

nos

termos,

prazos,

quantidade,

qualidade

e

condições

estabelecidas neste processo licitatório;
III.

Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as
certidões negativas do FGTS, INSS, ICMS/IPVA, CERTIDÃO CONJUNTA (PGFN), DEBITOS
TRABALHISTAS, DEBITOS DA DÍVIDA ATIVA E DE NEGATIVA DE CADASTRO da Prefeitura
Municipal de Várzea Grande.

IV.

Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

V.

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para
imediata correção;

VI.

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;

Parágrafo único: caberá a Secretaria de Administração, através do Setor de Compras promover ampla pesquisa
de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do
mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO
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 entrega dos produtos e emissão da nota
Fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo Secretário da pasta, com o respectivo comprovante de que
o fornecimento foi realizado a contento.
Parágrafo Primeiro — 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.
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Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta.
Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para
verificação de todas as condições de habilitação da Empresa.
Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para
que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS
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.
Parágrafo primeiro — 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.
Parágrafo Segundo — 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.
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as
demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados,
respeitadas as condições de fornecimento, 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.
Parágrafo Quarto — 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-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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;
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;

27
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
VI. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
Parágrafo Primeiro — 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.
Parágrafo Segundo — 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.
Parágrafo Terceiro — 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.
Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR,
relativas ao fornecimento do ITEM ou LOTE.
Parágrafo Quinto — 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 TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
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 QUARTA - DAS PENALIDADES
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:

1.

ADVERTÊNCIA
1.1 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;
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d.

Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 5
(cinco) dias úteis.

2.

MULTA
2.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou
no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
a.

0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;


O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a
partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

b.

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem
prejuízo das outras sanções cabíveis;

c.

15%

(quinze

por

cento)

sobre

o

valor

da

Ordem

de

Fornecimento/Empenho,

pelo

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
d.

3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no
item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o
proponente convocado para a assinatura do contrato.
2.2 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;
2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança
Administrativa ou Judicial;
2.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento
advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

3.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS
3.1 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;
3.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura
poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

1.

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

atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado
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prejuízos para a CONTRATANTE;
ii.
2.

execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
1.
2.

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

4.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com
base no inciso anterior.
4.2 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 excusos 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.

Parágrafo Primeiro - 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;
Parágrafo Segundo - 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

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 SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do PREGÃO ELETRÔNICO nº. ___ correrão à conta da NATUREZA DA DESPEZA
consignadas na:
Secretaria Municipal de {órgão solicitante} de Várzea Grande.

{estipulado no termo de referencia}

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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 presente ata de Registro de Preços.
II. integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n. __/2013 e seus anexos e as propostas da
empresas classificadas para cada item.
a.

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 OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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.
Parágrafo Único – A fiscalização será realizada pelo(a) servidor(a): {estipulado no termo de referencia}
(Pertencente a o quadro do órgão solicitante).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
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.
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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 2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

Secretaria de Educação
Secretaria de Administração
Pregoeira

CONTRATADA: ____________________ ___________________________

TESTEMUNHAS:

1.

2.

Nome:

Nome:

CPF

:

CPF

:

RG

:

RG

:
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ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA -----------------PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT através da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa no Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, n. 2.500,
Bairro Água Limpa neste Município, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.507.548/0001-10, neste ato
representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. ___________________, brasileiro,
residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande – MT, portador da Cédula de Identidade n. __________ SSP/___ e do CPF n. __________________ e por meio das Secretarias de Administração e {Órgão solicitante},
bem como dos respectivos Secretários _______________, brasileiro, portador do RG. N. _____________
SSP/___ e CPF/MF ____________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa -----------------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n.----------/-------, estabelecida à ------------------------, Bairro ------ em --------, CEP:--------------------, Fone/

Fax (65)----------, neste Ato, representada pelo seu ----------

----------, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n. ------------------SSP/---- e de CPF/MF n.----------------, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na
Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n. ___/2013, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.
10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente Contrato tem por objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de {estipulado no termo de referencia}, conforme
condições e especificações constantes neste edital e seus anexos.
Este Termo Contratual decorre do Processo n. XXXX/2013 e encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do
Pregão Eletrônico n. XX/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá validade por {estipulado no termo de referencia} meses, contados a partir da data
de sua assinatura e publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá executar o fornecimento de forma integral,
de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art.
57, da Lei 8.666 de 21/06/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ENTREGA
Parágrafo primeiro O prazo para a entrega dos produtos deverá ser de até {estipulado no termo de
referencia} dias após a expedição da ordem de fornecimento;
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Parágrafo segundo Os materiais/produtos deverão ser entregues no {estipulado no termo de referencia} em
dias úteis nos horários das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 18h00min.
Parágrafo terceiro Quando necessário, a CONTRATADA terá de apresentar um termo de garantia dos mobiliários,
a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor responsável do Órgão/entidade requisitante;
Parágrafo quarto A CONTRATADA será responsável pela reposição dos produtos, em caso de defeitos, no prazo
de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da comunicação, sem prejuízo da garantia de fabricação dos mesmos,
para efeito de reposição. Sendo que o Termo de garantia passa a valer a partir da data da nova entrega do bem
substituído.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ ----------- (-----------------------------).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da
seguinte classificação orçamentária:
Secretaria Municipal de {ÓRGÃO SOLICITANTE} de Várzea Grande.

{estipulado no termo de referencia}

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante emissão e
apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e atestada pelo secretário (a) da pasta e fiscal designado para
contratação, contendo a modalidade e o n. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco
a ser depositado.
6.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
6.3 Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá:
a) Em cada pagamento será obrigatório a apresentação da 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, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do
prazo de validade expresso na própria certidão.
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Parágrafo Primeiro — 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.
Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta.
Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para
verificação de todas as condições de habilitação da Empresa.
Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para
que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato 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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8. A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande obriga-se a:
I.

Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações
que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

II.

Receber

o

objeto

adjudicado,

nos

termos,

prazos,

quantidade,

qualidade

e

condições

estabelecidas neste processo licitatório;
III.

Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as
certidões negativas do FGTS, INSS, ICMS/IPVA, CERTIDÃO CONJUNTA (PGFN), DEBITOS
TRABALHISTAS, DEBITOS DA DÍVIDA ATIVA E DE NEGATIVA DE CADASTRO da Prefeitura
Municipal de Várzea Grande.

IV.

Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

V.

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para
imediata correção;

VI.

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
XXVII. Fornecer dentro dos padrões estabelecidos pela Superintendência de Compras e o Secretarias
solicitantes, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte deste
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instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
XXVIII. Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços ajustados no Contrato;
XXIX.

Dar plena e total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, responsabilizando-se
quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante a vigência do Contrato;

XXX.

Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e posterior encaminhamento
Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido;

XXXI.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Pública, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente;

XXXII. Assumir, ainda, 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 no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que
ocorridos em dependências da Prefeitura;
XXXIII. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT;
XXXIV. Encaminhar as propostas realinhadas (com preços finais) ao setor de Licitação/Pregão com prazo
máximo de 02 (dois) dia útil após o encerramento do certame;
XXXV.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT;

XXXVI. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação;
XXXVII.

Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço
inicialmente contratado;

XXXVIII.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo.
XXXIX. Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de {estipulado no termo de
referencia}, contados a partir da sua publicação;
XL.

Todo material fornecido deverá possuir os componentes especificados conforme este termo de
referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir
identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser
entregues, com todos os componentes especificados;

XLI.

Os produtos deverão ter garantia de que todos os componentes são novos (sem uso, reforma ou
recondicionamento) e não estão fora de linha de fabricação;
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XLII.

Quando necessário, A CONTRATADA terá de apresentar um termo de garantia dos produtos, a
contar

da

expedição

do

Termo

de

Recebimento

Definitivo

pelo

setor

responsável

do

Órgão/entidade requisitante;
XLIII.

A CONTRATADA será responsável pela reposição dos produtos, em caso de defeitos, no prazo de
07 (sete) dias corridos, contados a partir da comunicação, sem prejuízo da garantia de fabricação
dos mesmos, para efeito de reposição. Sendo que o Termo de garantia passa a valer a partir da
data da nova entrega do bem substituído;

XLIV.

Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que
estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

XLV.

Os materiais deverão ser entregues em dias úteis, das 08h às 18h. Devendo ser descarregados e
colocados nos locais indicados pelo órgão/entidade requisitante. Portanto a remoção dos mesmos
dos veículos transportadores até as salas (locais de uso) ficarão por conta da CONTRATADA;

XLVI.

Tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem
danos físicos ou materiais a terceiros;

XLVII. Diligências para que, quando necessário, as peças a serem empregadas na montagem sejam
novas, limpas, perfeitamente desempenadas e sem nenhum defeito de fabricação;
XLVIII. Quando necessário fornecer todos os materiais de consumo e ferramental necessários para a
montagem dos produtos, tais como, parafusos, garras, chaves, etc.;
XLIX.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Pública, cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

L.

A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado,
não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos
serviços objeto desta ATA e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

LI.

Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração Pública, no tocante a entrega dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e
conforme especificações constantes no edital, Termo de Referência, deste processo licitatório;

LII.

Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº.
10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1 O acompanhamento da efetivação do contrato 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.
18.2 O servidor responsável pela fiscalização tem autoridade para exercer, em nome da PMVG, toda e qualquer
ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e terá plenos poderes para decidir sobre questões
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técnicas e burocráticas dos serviços, sem que isto implique transferência de responsabilidade sobre a execução da
mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da empresa a ser contratada.
18.3 As relações entre o PMVG e a empresa a ser contratada serão mantidas prioritariamente por intermédio do
servidor responsável pela fiscalização.
18.4 Ao servidor responsável pela fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos trabalhos e
serviços, sem prejuízo das penalidades a que a empresa a ser contratada ficar sujeita e sem que tenha direito a
qualquer indenização, no caso de não serem atendidas as suas determinações quanto à regular execução dos
serviços.
18.5

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração.

18.6 A fiscalização será realizada pelos servidores: Marcos Paulo Vieira, RG 0995567-4, CPF 655.118.671-87;
Suellen Jovina Galvão, RG 16418581, CPF 031.154.091-09, (Secretaria Municipal de Educação).

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS GARANTIAS / VALIDADE
Toda a prestação dos serviços previstos neste contrato deverão ser fornecidos de acordo com o previsto no Anexo I
– Termo de Referência do Edital, devendo a empresa contratada, neste período, obedecer rigorosamente às
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contagem do prazo de garantia iniciar-se-á na data de emissão da Nota Fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
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;
II. multa;
III. suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não superior a 2 (dois)
anos;
IV. declaração de inidoneidade.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
Parágrafo Segundo - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar,
a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das multas previstas neste Edital, no
Contrato e demais cominações legais.
Parágrafo Terceiro - As sanções de que tratam o item anterior, serão aplicadas pela Secretaria de Administração,
salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser proposta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, mediante
parecer fundamentado.
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Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo instaurado para esta
finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pela Superintendência de
Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, observando-se ainda
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações vigentes, no que couber.
Parágrafo Quinto - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante da empresa
contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
oferecimento de defesa prévia.
Parágrafo Sexto - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a
Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da
comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.
Parágrafo Sétimo - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a
Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
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 a 5 (cinco)
dias úteis.
II – multa;
Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;


O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a

partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem
prejuízo das outras sanções cabíveis;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
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d) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item
16.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a
assinatura do contrato.
Parágrafo Oitavo - 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.
Parágrafo Nono - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança
Administrativa ou Judicial.
Parágrafo Décimo - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou
fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Parágrafo Décimo Primeiro - 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.
Parágrafo Décimo Segundo - 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;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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.
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Parágrafo Décimo Terceiro - 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:
I - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
II - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
III - 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
excusos 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.
Parágrafo Décimo Quarto - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima
Terceira deste Contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e
danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante.
Parágrafo Décimo Quinto - 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 TERCEIRA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial da Ata enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as conseqüências previstas
abaixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser:
A)

determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

art. 78 da Lei nº 8.666/93.
B)

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,

reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
C)

judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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;
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas
no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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 ao presente contrato.
II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. XX/2013, bem com a
proposta comercial da empresa contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer operação
Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
O Foro para dirimir questões relativas a presente contratação será o Foro da Comarca de Várzea Grande-MT com
prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.
Várzea Grande - MT, -- de ------------- de 2013.

Prefeito Municipal
Secretário de Administração
Secretario de Educação
CONTRATADA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHA 1:
RG

CPF

TESTEMUNHA 2:
RG

CPF
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