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1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração, mediante o(a) 

Pregoeiro(a) Oficial designado(a) pela Portaria n.510/2013, torna público para conhecimento de todos interessados 

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

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de 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 

Decretos Municipais N. 032/2005 e 09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, 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 seguintes sites:  www.varzeagrande.mt.gov.br e www.bll.org.br. 

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante aplicativo 

“licitações”, do Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões, conforme termo de cooperação técnica. 

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

Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688 8054, fax (065) 3688 8055, 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:  

  

1.5 A estimativa de custos realizada pela Superintendência de Compras do Município de Várzea 

Grande é de R$ 1.135.503,63 (um milhão e cento e trinta e cinco mil e quinhentos e três reais e sessenta e três 

centavos). 

 

 

PPrroojjeettoo  aattiivviiddaaddee  FFoonnttee  EElleemmeennttoo  DDeessppeessaa  SSeerrvviiççooss  

11330022  330022  33..33..9900..3300..0000  OOrrgg..  ddoo  SSiisstt..  UUnn..  DDaa  AAssss..  SSoocciiaall  

11008855  330022  33..33..9900..3300..0000  PPEETTII  

22221166  330022  33..33..9900..3300..0000  PPRROOJJOOVVEEMM  AAddoolleesscceennttee  

22114466  330022  33..33..9900..3300..0000  CCaassaa  ddaa  PPaassssaaggeemm  

11008877  330022  33..33..9900..3300..0000  CCRREEAASS  

22111122  330022  33..33..9900..3300..0000  CCRRAASS  

22111133  330022  33..33..9900..3300..0000  CCaassaa  ddee  AAmmppaarroo  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
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2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO:  

 

2.2 DATA: 22 de maio de 2014 às 09h00min. (horário de Brasília)  

2.3 LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, no 

aplicativo www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”. Para todas as referências de tempo será 

observado o horário de Brasília (DF). 

2.4 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 20/05/2014 às 23h59min do dia 21/05/2014 

2.5 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 07h do dia 22/05/2014 às 08h50min do dia 22/05/2014. 

2.6 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: às 09h do dia 22/05/2014. 

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

Institucional (WWW.varzeagrande.mt.gov.br) no Menu Licitações (Pregão Eletrônico), razão pela qual as 

empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 

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

realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para 

o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova convocação. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

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 e telefone para contato), a qual deverá ser protocolizada 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 08h30min às 18h30min., ou por meio do 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. 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

(VERDURAS, LEGUMES, FRIOS E PERECÍVEIS), MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS 

DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA 

GRANDE E SEUS ÓRGÃOS INTEGRANTES (CRAS/CREAS/PETI/CASA DE PASSAGEM/CASA DE AMPARO), 

CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  

mailto:pregaovg@hotmail.com
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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. DAS CONDIÇÕES PARA 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; 

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 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a. Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 

Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 

desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo Órgão que o 

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

b. Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil. 

c. Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados. 

d. Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

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

f. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 
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g. 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. 

h. Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

 

4.4  Caberá ao 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. 

4.5 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. 

4.6 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 a vantagem. 

5.7 ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretária Municipal de Administração é o Órgão da Administração 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da 

Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

5.8 ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social.  

5.9 ADESÃO à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
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independente do numero de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 22 Decreto 7.892 de 

23/01/2013. 

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. 

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. 
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5.12.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 

relativas ao fornecimento do ITEM. 

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. 

5.12.6 A fiscalização será realizada pela servidora: Waldirene Gonçalina da Costa, portadora da 

cédula de RG n. 1173771-9, inscrita no CPF nº 831.644.301-59, residente e domiciliada na rua Luiz 

José da Silva, quadra F, casa 09, bairro Asa bela. Cargo: Coordenadora da educação infantil, 

matrícula sob o nº 89945. (Secretaria Municipal de Assistencia Social). 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador           devidamente 

credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 

operações no sistema de compras. 

 
6.1.2 A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação. 

6.1.3  E atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

6.1.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa. 

6.1.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema; 

6.1.6 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; 

6.1.7 O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico; 

6.1.8 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. 

6.1.9 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; 

6.1.10  Qualquer duvida 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. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

mailto:contato@bll.org.br
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7.1 O licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

7.1.1 O prazo para o acolhimento das propostas será de 02 (dois) dias antes da data e 

horário marcados para abertura da sessão. 

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. 

7.2.1 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda 

especificamente com as condições estabelecidas neste Edital. 

7.2.2 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de 

desclassificação. 

7.2.3 É vedada a identificação da licitante, sob pena de desclassificação 

7.3 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 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; 

7.3.1 A Proposta de Preços 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. 

7.3.2 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; 

7.3.3 Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

7.4 A proposta de preço deverá ser elaborada em uma única cotação, contendo preços unitários e 

totais por item, 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. 

7.5 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. 
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7.5.1 As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço 

inexeqüível ou cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus 

adicionais. 

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

estarão sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital. 

7.6 A empresa licitante deverá entregar os materiais dentro da quantidade e das especificações 

constantes do anexo I do Edital. 

7.7 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 

conseqüentemente classificará a empresa. 

7.8 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR 

ITEM, observando os demais requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.9 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 As propostas serão recebidas até o horário pré-estabelecido e a Prefeitura fará a divulgação dos 

preços propostos, cabendo ao (a) Pregoeiro(a) avaliar a aceitabilidade dos mesmos. 

8.2 Para efetuar seus lances as licitantes deverão estar conectadas ao sistema, para dar início à 

etapa competitiva. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada do seu recebimento ficando 

registrado o horário e valor. 

8.3 Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance registrado no 

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 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 O fechamento da etapa de lances ocorrerá mediante aviso emitido pelo sistema que dará início ao 

período randômico de tempo de até vinte minutos. A sessão será automaticamente encerrada. 
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8.9 O (A) pregoeiro (a) poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo randômico. 

8.10 Antes de anunciar a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema, 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 

ainda melhor, quando decidirá pela sua aceitação. 

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. DA HABILITAÇÃO 

9.1 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 ELETRÔNICO N. 06/2014 

ABERTURA DIA: 22/05/2014 – 9h. 

HABILITAÇÃO E/OU PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

 

9.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

Sociedade Comercial 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; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

IV. 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; 
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9.2.1 Relativos à Regularidade Fiscal: 

  

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

9.2.1.2 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; 

   9.2.1.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;  

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, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação 

Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

9.2.1.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

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

9.2.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n.  12.440/2011 

art. 29, inciso V; 

9.2.1.7 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).  

9.2.1.8 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. 

 

9.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2012), 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

I.  Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima): 

a. -publicados em Diário Oficial; ou 

b. -publicados em jornal de grande circulação; ou 
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c. -por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante. 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

a. acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do 

Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante ou em outro órgão equivalente. 

III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 

a. Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: 

b. acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do 

Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante ou em outro órgão equivalente; ou declaração simplificada do 

último imposto de renda. 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: 

a. fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades 

anônimas; 

V. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados pelos 

administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por 

Contador legalmente habilitado; 

VI. Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e 

Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

9.4 Documentação Complementar: 

a. ALVARA DE FUNCIONAMENTO VIGENTE, expedido pelo órgão competente, onde conste 

autorização para funcionamento da atividade.  

b. 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 III); 

c. Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (ME ou EPP) com restrição na 

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

d. Declaração de ciência, (conforme modelo anexo V); 

9.5 Relativos à Qualificação Técnica: 
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I. A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 

direito Público ou Privado (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado 

obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas), condizente ao objeto 

da Licitação em questão. 

9.6 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; 

IV. 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. 

9.7 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. 

9.7.1 Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como 

é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica. 

9.8 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

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

tiver dúvida e julgar necessário; 

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

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

9.11 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 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, 

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

da Lei Complementar 123/2006. 

9.12 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. 

9.13 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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9.14 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. 

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

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

9.16 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o 

lance subseqüente, 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. 

9.16.1 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. 

9.17 O pregoeiro poderá habilitar mais de 01 (um) licitante por item ou lote, desde que devidamente 

classificado para a etapa de lances e sem preterição da ordem classificatória, na forma do artigo 36, 

parágrafo 4º do Decreto Estadual n. 7.217de 14 de março de 2006. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, expondo os motivos em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, contados do detentor do melhor lance. 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 contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente. 

10.1.1 Sendo que as petições deverão ser encaminhadas, devidamente 

instruídas (assinatura, endereço, razão social, nº do processo, nº 

do pregão e telefone para contato). Para o endereço eletrônico. 

10.2 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. 

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

aproveitamento. 

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

licitante vencedor. 

10.5 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. 

11. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
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11.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-MPE que desejarem obter os benefícios da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, deverão solicitar o tratamento diferenciado declarando no Ato do 

Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a situação. 

11.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 10.1. 

configurará renuncia aos benefícios da citada legislação. 

11.2 Após 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. 

11.3 A 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. 

11.4 O 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. 

11.4.1 Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no item 

10.2., estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito. 

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

prossegue com os demais licitantes. 

11.6 Para a regularização será assegurado o prazo de 2 (dois) 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. 

11.7 A 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. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 A 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. 

 

13. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Comparecer 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. 
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13.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal. 

13.3 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 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

13.4 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 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. 

13.5 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. 

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

edital. 

13.7 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. 

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

de Preços. 

13.8.1 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. 

13.8.2 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. 

13.9 Os 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. 

13.10 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. 

13.11 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 
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com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na 

negociação. 

13.12 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. 

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

13.13.1 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes 

no Edital e da Ata de Registro de Preços; 

13.13.2 Quando 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; 

13.13.3 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro; 

13.13.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

13.13.5 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

13.14 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, 

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

13.15 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. 

13.16 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. 

13.17 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. 

13.18 Caso 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. 

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

termo aditivo a ata de registro de preços. 

13.20 É 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. 

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

14.1 Os produtos a serem entregues deverão atender as seguintes exigências; 

14.1.1 DDaa  aavvaalliiaaççããoo  ddooss  pprroodduuttooss  dduurraannttee  aa  eennttrreeggaa::   
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  1144..11..11..11  TTooddooss  ooss  pprroodduuttooss,,  aaoo  sseerreemm  eennttrreegguueess,,  ppaassssaarrããoo  ppeellaa  aavvaalliiaaççããoo  ddaa  eeqquuiippee  ddee  

ccoooorrddeennaaddoorriiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  sseennddoo  ccoonnssiiddeerraaddooss  ooss  sseegguuiinntteess  ccrriittéérriiooss::  

  aa))  SSoobbrree  oo  pprroodduuttoo::  

      aa11))  QQuuaalliiddaaddee  ddoo  pprroodduuttoo  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  pprreeccoonniizzaaddoo  ppeelloo  eeddiittaall  ddee  

      qquuee  ttrraattaa;;  

      aa22))  AAuussêênncciiaa  ddee  ssuujjiiddaaddeess  ee  pprraaggaass;;  

      aa33))  TTeemmppeerraattuurraa  aaddeeqquuaaddaa;;  

aa44))  PPrraazzoo  ddee  vvaalliiddaaddee,,  lloottee,,  ccaarriimmbboo  ddoo((ss))  óórrggããoo((ss))  ffiissccaalliizzaaddoorr  ((eess));;  ddeennttrree  oouuttrrooss..  

  bb))  SSoobbrree  oo  ccaammiinnhhããoo  ttrraannssppoorrttaaddoorr::  

      bb11))  PPrreesseennççaa  ddee  bbaallaannççaa  ddeevviiddaammeennttee  ccaalliibbrraaddaa;;  

      bb22))  PPrreesseennççaa  ddee  tteerrmmôômmeettrroo  ((qquuaannddoo  ppeerrttiinneennttee));;  

      bb33))  HHiiggiieennee  

  cc))  ssoobbrree  ooss  eennttrreeggaaddoorreess::  

      cc11))  pprreesseennççaa  ddee  bbooaass  pprrááttiiccaass  ddee  mmaanniippuullaaççããoo;;  

      cc22))  hhiiggiieennee  ppeessssooaall;;  

      cc33))  aasssseeiioo  ddooss  uunniiffoorrmmeess;;  

cc44))  pprreesseennççaa  ddee  EEPPII’’ss  ((eeqquuiippaammeennttooss  ddee  pprrootteeççããoo  iinnddiivviidduuaall))  ppeerrttiinneenntteess  aaoo  ttiippoo  ddee  

ttrraabbaallhhoo;;  

1144..11..11..22  OOss  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  sseerr  eennttrreegguueess  ee  ppeessaaddooss  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  aa  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ddaa  

qquuaannttiiddaaddee  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  qquuee  ffooii  ssoolliicciittaaddoo  ee  ccoomm  aa  nnoottaa  ffiissccaall..  

1144..22  DDaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  rreecceebbiimmeennttoo::  

1144..22..11  TTooddooss  ooss  pprroodduuttooss  ddeevveemm  ccoonntteerr  iinnffoorrmmaaççõõeess  oobbrriiggaattóórriiaass  nnaass  eemmbbaallaaggeennss  ccoommoo::  

iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddaa  ccaatteeggoorriiaa  ddoo  pprroodduuttoo,,  lliissttaa  ddee  iinnggrreeddiieenntteess,,  mmaarrccaa  ddoo  ffaabbrriiccaannttee,,  lloottee,,  pprraazzoo  ddee  

vvaalliiddaaddee,,  rreeggiissttrroo  eemm  óórrggããooss  ooffiicciiaaiiss  ddee  iinnssppeeççããoo,,  iinnffoorrmmaaççããoo  nnuuttrriicciioonnaall..  ooss  pprroodduuttooss  ddee  oorriiggeemm  

vveeggeettaall  ((ffrruuttaass  ee  lleegguummeess))  ddeevveemm  aapprreesseennttaarr  ccoommoo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass::  pprriimmeeiirraa  lliinnhhaa,,  ttaammaannhhoo  ee  

ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  ppoollppaa  ffiirrmmee,,  lliivvrree  ddee  ssuujjiiddaaddeess,,  ppaarraassiittaass,,  llaarrvvaass..  ttrraannssppoorrttaaddaass  eemm  

eemmbbaallaaggeennss  aattóóxxiiccaass  qquuee  mmaanntteennhhaamm  aa  qquuaalliiddaaddee..  

1144..22..22  AAlliimmeennttooss  ddee  oorriiggeemm  aanniimmaall  ddeevveemm  aapprreesseennttaarr  ccaarriimmbboo  ddee  iinnssppeeççããoo  ddoo  SSIIFF  ((sseerrvviiççoo  ddee  

iinnssppeeççããoo  ffeeddeerraall)),,  SSIIEE  ((sseerrvviiççoo  ddee  iinnssppeeççããoo  eessttaadduuaall))  oouu  SSIIMM  ((sseerrvviiççoo  ddee  iinnssppeeççããoo  mmuunniicciippaall)),,  

eesstteess  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  sseerr  eennttrreegguueess  ppeellaa  eemmpprreessaa  ddiirreettaammeennttee  àà  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  PPrroommooççããoo  ee  

AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall..  

1144..22..33  TTooddooss  ooss  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  sseerr  eennttrreegguueess  eemm  vveeííccuullooss  aaddeeqquuaaddooss  ppaarraa  ccaaddaa  ttiippoo  ddee  

pprroodduuttoo,,  ooss  qquuee  nneecceessssiitteemm  ddee  rreeffrriiggeerraaççããoo  qquuee  ppoossssuuaamm  ccââmmaarraa  ffrriiaa..  

      aa))  aalliimmeennttooss  ccoonnggeellaaddooss  nnoo  mmíínniimmoo  ––  aa  1122ºº  cc;;  

      bb))  aalliimmeennttooss  rreeffrriiggeerraaddooss  nnoo  mmíínniimmoo  ––  aa  77ººcc;;  

1144..22..44  AAss  eemmpprreessaass  vveenncceeddoorraass  ddeevveerrããoo  rreettiirraarr  aass  gguuiiaass  ddee  eennttrreeggaa  ddooss  pprroodduuttooss  nnaa  

ccoooorrddeennaaddoorriiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall,,  ee  aappóóss  eennttrreeggaa,,  

ddeevvoollvvêê--llaass  ppaarraa  ccoonnffeerrêênncciiaa..  aass  gguuiiaass  ddee  eennttrreeggaa  sseerrããoo  eellaabboorraaddaass  eemm  dduuaass  vviiaass,,  sseennddoo  uummaa  ppaarraa  

aa  sseeccrreettaarriiaa,,  uummaa  ppaarraa  oo  ffoorrnneecceeddoorr,,  aass  gguuiiaass  nnããoo  ppooddeerrããoo  ccoonntteerr  rraassuurraass;;  

1144..22..55  AA  eemmpprreessaa  ffoorrnneecceeddoorraa  ddeevveerráá  ppoossssuuiirr  bbooaass  pprrááttiiccaass  ddee  ffaabbrriiccaaççããoo  //  mmaanniippuullaaççããoo  ddee  

aaccoorrddoo  ccoomm  aa  RRDDCC  221166  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22000044  ee  oouuttrraass  lleeggiissllaaççõõeess  aaffiinnss;;  
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1144..22..66  OO  pprraazzoo  ddee  vvaalliiddaaddee  ddooss  pprroodduuttooss  nnããoo  ppooddeerráá  sseerr  iinnffeerriioorr  aa  0033  ((ttrrêêss))  mmeesseess,,  aa  ccoonnttaarr  ddaa  

ddaattaa  ddaa  eennttrreeggaa;;  

1144..33  DDooss  pprraazzooss  ee  llooccaall  ddee  eennttrreeggaa::  

  1144..33..11  OO  pprraazzoo  ppaarraa  aa  eennttrreeggaa  ddooss  pprroodduuttooss  ddeevveerráá  sseerr  ddee  aattéé  ddooiiss  ((0022))  aappóóss  aa  eexxppeeddiiççããoo  ddaa  

oorrddeemm  ddee  sseerrvviiççoo  ddee  ffoorrnneecciimmeennttoo,,  ddiirreettaammeennttee  nnaa  sseeccrreettáárriiaa  mmuunniicciippaall  ddee  aassssiissttêênncciiaa  ssoocciiaall  ddee  vváárrzzeeaa  ggrraannddee,,  nnoo  

hhoorráárriioo  ddee  0088hh0000mmiinn  ààss  1111hh3300mmiinn  ddee  sseegguunnddaa--ffeeiirraa  aa  sseexxttaa--ffeeiirraa..  

1144..33..11..11  OOss  pprroodduuttooss  sseerrããoo  eennttrreegguueess  sseemmaannaallmmeennttee  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  

SSoocciiaall..    

  1144..33..22  OOss  pprraazzooss  ppaarraa  ssuubbssttiittuuiiççããoo  ((ssee  hhoouuvveerr  nneecceessssiiddaaddee))::  ooss  pprroodduuttooss  qquuee  ppoorr  vveennttuurraa  ffoorreemm  

eennttrreegguueess  eemm  ddeessaaccoorrddoo  ccoomm  aass  ddeessccrriiççõõeess  ddoo  TTRR,,  ddeevveerrããoo  sseerr  ssuubbssttiittuuííddooss  eemm  aattéé  1122  hhoorraass  aa  ccoonnttaarr  ddaa  

aaddvveerrttêênncciiaa  àà  eemmpprreessaa  ccoonnttrraattaaddaa  sseemm  pprreejjuuíízzoo  ddaa  iinncciiddêênncciiaa  ddaass  ssaannççõõeess  pprreevviissttaass  nnoo  eeddiittaall,,  nnaa  lleeii  nnºº  88..666666//9933  ee  

nnoo  ccóóddiiggoo  ddee  ddeeffeessaa  ddoo  ccoonnssuummiiddoorr  ((lleeii  nnºº  88..009900//9900))..  AAddvveerrttêênncciiaa,,  eessttaa  qquuee  ddeevveerráá  sseerr  ffeeiittaa  ppeellaa  ccoooorrddeennaaççããoo  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddaa  sseeccrreettaarriiaa  mmuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall,,  iimmeeddiiaattaammeennttee  aappóóss  aa  ccoonnssttaattaaççããoo  ddoo  ffaattoo..  CCaassoo  aa  

eemmpprreessaa  nnããoo  ssuubbssttiittuuaa  oo  pprroodduuttoo  nnoo  pprraazzoo  ssuupprraa--cciittaaddoo  sseerráá  ddeevviiddaammeennttee  nnoottiiffiiccaaddaa,,  ppooddeennddoo  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddaa  

iinnaappttaa  ppaarraa  ffoorrnneecceerr  ttaaiiss  mmeerrccaaddoorriiaass,,  ccaassoo  aaccuummuullee  33  ((ttrrêêss))  nnoottiiffiiccaaççõõeess  ddoo  pprreeggããoo  vviiggeennttee,,  nnoo  ccaassoo  aacciimmaa,,  oo  

sseegguunnddoo  ccoollooccaaddoo  nnoo  pprreeggããoo  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnvvooccaaddoo  ppaarraa  ssuubbssttiittuuiirr  aa  eemmpprreessaa  iinnaappttaa  ppaarraa  ffoorrnneecceeiimmeennttoo..  

14.4Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em 

desacordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.  

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante 

emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida, contendo a modalidade e o n. da licitação, agência 

e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado devidamente atestado pelo Coordenador de 

Almoxarifado e pelo Secretário da pasta;  

15.2 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; 

15.3 Como condição para pagamento, o licitante vencedor 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. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

  I. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Contratante, 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. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem 

em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 

extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

 III. Manter pessoal qualificado para o manuseio, armazenamento e transporte correto dos produtos, 
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devendo obrigatoriamente o referido pessoal estar sempre devidamente uniformizado e identificado de forma 

visível;  

 IV. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar quando da execução da ATA; 

V. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria de Assistência Social e/ou órgão participante, no 

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

VI. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do Fornecimento, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VII. Manter um estoque mínimo de 10% do quantitativo de cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS durante sua vigência; 

VIII. Comunicar imediatamente a Secretaria de Assistência Social e/ou órgão participante da Ata 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

IX. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes; 

X. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Superintendência de 

Compras e/ou órgão participante da Ata; 

XI. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua 

parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 

com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;  

XII. Os materiais entregues deverão estar de acordo com as descrições do Termo de Referência.  

XIII. Emitir relatório mensal dos produtos entregues no período, constando a data, NF, Órgão/Local de 

entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos produtos entregues. 

XIX. Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

17.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações 

que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

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

estabelecidas neste processo licitatório; 

17.3 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. 

17.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;  

17.5 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para 

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

18. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1 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 

18.1.1 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; 

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

estipulado no contrato. 

II. MULTA 

18.1.2 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; 

i. 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 na 

convocação para assinatura do contrato, dentro do prazo de validade da proposta. 

18.1.3 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. 

18.1.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial. 

18.1.5 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 

18.1.6 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. 

18.1.7 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 

18.1.8 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. 

18.1.9 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 
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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. 

18.2 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. 

18.3 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. 

19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

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

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

19.3 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.  

19.4 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. 

19.5 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. 

19.6 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. 

19.7 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no 

Art. 65 da Lei 8666/93. 

19.8 O preço vigente a Ata de Registro de Preço manter-se-á inalterado pelo período de vigência. 
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19.9 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. 

19.10 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. 

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

contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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.  

20.1 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. 

20.2 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). 

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

própria ata.  

20.4 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. 

20.5 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.6 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.  

20.7 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. 

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

Licitações e no sítio da Prefeitura. 
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20.9 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT após a celebração do 

contrato com as licitantes vencedoras. 

20.10 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a)de acordo com as 

Leis vigentes.  

20.11 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

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

20.13 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 

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

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

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

20.14.2 Adiar a data da sessão pública. 

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

relativos à presente licitação. 

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

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

21. Integram este Edital: 

 

Várzea Grande – MT, 06 de maio de 2014. 

 

 

              Cilbene de Arruda de Velo                                            Silvio Aparecido Fidelis 

                         Pregoeira                                                         Secretário de Assistência Social  

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F.  

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou 
EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA INDEPENDENTE 

ANEXO V DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

ANEXO VI FICHA CADASTRAL  

ANEXO VII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

26 

      

ANEXO I 

  

TTEERRMMOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  NNºº  000044//22001133  ddee  3300//0099//22001133  ––  RReettiiffiiccaaddoo  eemm::  1111//0044//22001144..  

  

  

0011  ––  SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL                              

                  CCNNPPJJ::  0011..994455..333322\\00000011--0011    

  

11..11  --  SSEECCRREETTÁÁRRIIOO::  SSIILLVVIIOO  AAPPAARREECCIIDDOO  FFIIDDEELLIISS  

  

0022  ––  NNÚÚMMEERROO  DDAA  CCII  DDEE  OORRIIGGEEMM  NNºº  771100//22001133                                DDAATTAA::  2255//0066//22001133  

  

0033  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO::  CCoonnttrraattaaççããoo  ddee  ppeessssooaa  jjuurrííddiiccaa  ppaarraa  ffoorrnneecciimmeennttoo  ddee  ggêênneerrooss  aalliimmeennttíícciiooss  ((vveerrdduurraass,,  lleegguummeess,,  

ffrriiooss  ee  ppeerreeccíívveeiiss)),,  mmaatteerriiaaiiss  ddee  hhiiggiieennee  ppeessssooaall  ee  mmaatteerriiaaiiss  ddeessccaarrttáávveeiiss  ppaarraa  aatteennddeerr  aa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  

AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall  ddee  VVáárrzzeeaa  GGrraannddee  ee  sseeuuss  ÓÓrrggããooss  IInntteeggrraanntteess  ((CCRRAASS//CCRREEAASS//PPEETTII//CCAASSAA  DDEE  PPAASSSSAAGGEEMM//CCAASSAA  DDEE  

AAMMPPAARROO))..  

  

0044  ––  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  IITTEENNSS,,  QQUUAANNTTIIDDAADDEESS  EE  VVAALLOORR  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  ((ccoottaaççããoo))..  

  

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÕES 

01 4.000 PCTE ARROZ – TIPO I. Longo, fino e 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. 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 

02 1.000 UNID CAFÉ - Torrado e moído, empacotado a vácuo puro em embalagem que contenha 250 
gramas do produto e que possuam prazo de validade, no mínimo, 17 meses claramente 
expresso na embalagem do produto (a contar da data da entrega). Com selo da ABIC. 
De 250g 

03 4.000 PCTE 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. 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 

04 1.000 UNID VINAGRE – Vinagres de vinho tinto, produto natural fermentado, acético de vinho 
tinto, isentam 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 

05 1.800  LT 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. 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 

06 1.000 PCTE 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. 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. 

07 6.000  PCTE AÇUCAR CRISTAL – Origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, cor branco, 
granuloso fino e médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos 
estranhos. 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 

08 1.000 PCTE ACHOCOLATADO EM PÓ – Instantâneo, a base de açúcar, cacau solubilizado, 
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maltodextrina, complexo vitamínico, sal, lecitina de soja e aroma idêntico ao natural. 
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  

09 1000  CX AVEIA EM FLOCOS – Aveia em flocos finos. Produto envolto em papel impermeável e 
acondicionado em caixa de papelão ou recipiente de folha de flandres íntegros, ou saco 
de polietileno resistente, hermeticamente fechados, devidamente rotulados nos 
aspectos qualitativo, quantitativo, constando o prazo de validade, marca comercial, 
procedência de fabricação, número do registro no órgão competente e demais. De 250 
g 

10 360 PCTE CANELA – Canela em pó. Embalagem contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para alimentos- CNNPA. De 10g. 

11 3.375  PCTE PÓ PARA MINGAU – Mingau de arroz, instantâneo, farinha de arroz, açúcar, amido, 

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

12 1.000 PCTE TRIGO PARA QUIBE - Grãos limpo processados acondicionado em saco plástico 
transparente limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. De 
500g. 

13 1.629  PCTE PÓ PARA CURAL – A base de leite, instantâneo com aroma idêntico ao natural. 
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 

14 1.000 PCTE MILHO PARA PIPOCA - Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, 
termosselada isenta de mofo ou bolores. Embalagem deverá declara a marca, nome, 
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no 
órgão competente. De 500g. 

15 10.000 UNID BISCOITO DOCE RECHEADO – SABORES VARIADOS. Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, açúcar invertido, amido, 
sal, corantes caramelo e natural carmim cochonila, fermentos químicos bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de soja 
e aromatizante. Contém Glúten. Contém traços de leite. De 130g. 

16 1.000 UNID CALDO DE GALINHA - Matéria prima, limpas e de boa qualidade constituído 
basicamente de carne de galinha desidratada. Liofilizado sal, amido de milho, gordura 
vegetal, condimentos podendo conter corante natural. Apresentando-se livre de 
matérias terroso parasito, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem 
metalizada, termo soldável, resistente e atóxica. Validade 12 meses após a data de 
fabricação; acompanhado de laudo de laboratório credenciado do lote a ser entregue. O 
produto deverá estar de acordo com a NTA 70 (Decreto 12.342\78); caixa com 06 
tabletes. De 60g. 

17 1.000 UNID FERMENTO BIOLÓGICO - Produto obtido de culturas puras de leveduras 
Saccharomyces cerevisias, por procedimento tecnológico adequado e empregado para 
dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Os 
fermentos biológicos destinam-se a ser empregados no preparo de pães e certos tipos 
de biscoitos e produtos a fins de confeitaria. Deverá apresentar: creme claro, 
característico cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser fabricado com matérias-
primas em perfeito estado sanitário, isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e 
animais. Não deverá conter substâncias estranhas à sua composição. Não deverá 
possuir cheiro a mofo e sabor amargo. No rótulo deverá constar a denominação 
(Fermento Biológico Fresco) e constar a seguinte recomendação: "Mantenha a 
temperatura inferior a 10°C" ou expressões equivalentes. De acordo com a Resolução-
CNNPA nº 38, de 1977. Embalagem de 500g. 

18 1.000 CX CHÁ DE ERVA DOCE - Acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel 
impermeável, com vedações mecânicas (selagem). A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número 
de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. De acordo com a rdc n°276/2005. Por sache. De 10g. 

19 1.000 PCTE FARINHA DE MILHO EM FLOCOS. Grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
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de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de  6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. De 500g 

20 1.000 UNID CREME DE LEITE - Origem animal, embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de 
ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número 
do lote, quantidade do produto. A tender as Exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do regulamento da Inspeção Industrial 
e sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. Em lata. De 300g. 

21 1.000 UNID LEITE CONDENSADO - Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou 
glicose, embalado em lata impas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de Identificação, procedência, informações nutricional, número 
de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de origem Animal. Em lata. De 300 g. 

22 1.000 PCTE REFRESCO EM PÓ. Sabores variados, pasteurizado, sem corantes artificiais, com 
conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com  
vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. De 1 kg. 

23 2.000 
 

 GRF REFRIGERANTE – A BASE DE EXTRATO DE GUARANÁ. Composto de extrato de 
guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido 0,02 g a 0,2 g de extrato de 
semente de guaraná, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
condicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo 2 litros cada. Deverá 
apresentar validade mínima de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias a partir da data de 
entrega. De acordo Lei Federal No 8.918/94. De 2 litros. 

24 2.000 GRF REFRIGERANTE – A BASE DE EXTRATO DE COLA. Composto água gaseificada, 
sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, isento de 
corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas, larvas, acondicionado em PET com 
tampa de rosca, deverá apresentar validade mínima de 2 (dois) meses a partir da data 
de entrega. De acordo Lei Federal No 8.918/94. De 2 litros. 

25 1.000 PCTE BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e crocante embalado em plástico 
resistente. Com identificação do produto, nome e endereço do fabricante data de 
fabricação e prazo de validade. Registro no SSAP ou MS. De 500g 

26 1.000 UNID 
 

CALDO DE CARNE. Matéria prima de boa qualidade; constituído basicamente de carne 
de boi desidratado, liofilizado, sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, 
podendo conter corante natural, Apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, 
larvas e detritos animais e vegetais, embalagem metalizada, resistente e atóxica com 
validade 12 meses após a data de fabricação; acompanhado de laudo de laboratório 
credenciado do lote a ser entregue. O produto deverá estar de acordo com a NTA 70 
(Decreto 12.342/78). De 60 g. 

27 500  UNID QUEIJO RALADO - Queijo tipo parmesão ralado, embalado em saco plástico 
transparente atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. De 50g 

28 150 UNID GUARRAFÃO PARA AGUA - Vasilhame em plástico. De 20 Litros. 
 

  

CCaarrnneess//FFrraannggooss//PPeeiixxeess  

  

29 6.000  KG PEITO 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. Embalagem própria (plástica, transparente), 
atóxica, 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. De 1 kg. 

30 2.000 KG PEIXE FILETADO CONGELADO - De primeira qualidade, integro sem espinha, 
congelado por processo rápido, não apresentando qualquer sinal de descongelamento. 
Embalado em saco plástico e caixa de papelão, contendo dados do fabricante, data de 
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fabricação e prazo de validade. Registro no órgão competente do MA. De 1 Kg. 

31 1.500 
  

KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, 
odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em 
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. De 1 Kg. 

  

PPrroodduuttooss  PPeerreeccíívveeiiss  

  

32 500 KG 
 

ABÓBORA - Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. kg 

33 500 UNID ALFACE - Alface fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isentam de material terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 
Unidade. 

34 500 KG ALHO - Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com 
bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas de acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. kg 

35 500 KG BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, 
uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à superfície externa. de acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. Kg 

36 500 KG BATATA INGLESA - Comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, 
inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

37 500 KG BETERRABA - Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície de 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. kg 

38 500 KG CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas,firmes 
e bem desenvolvidos de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa . Kg 

39 500 MA CEBOLINHA - produto de primeira linha tamanho médio apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o transporte e a conservação de 
maneira adequada para consumo com ausência de sujidade parasitas brocas e danos 
mecânicos. Maço 

40 500 KG CENOURA - Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

41 500 MA COUVE – FOLHA. Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, 
coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. MAÇO 

42 500  KG CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

43 500  KG MANDIOCA - Tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de 
evolução no tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, 
inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra 
e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

44 500 UNID MILHO VERDE - Apresentação em espiga in natura tamanha média a grande com 
coloração dos grãos amarela forte. Aplicação: alimentar. Características adicionais: 
íntegro, com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos. Cheiro característico do 
produto. Bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Isento de insetos ou 

parasitas, bem como de danos por estes provocados. Fornecido em embalagens limpas, 
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secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos de 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Embalagem Tetra Park. 

45 500 KG PIMENTÃO VERDE - De primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. Kg 

46 500  KG TOMATE - Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80% de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme 
e brilho de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg  

47 500  KG ABACATE MANTEIGA - De primeira qualidade casca lisa verde in natura, apresentado 
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 12/78 da cnnpa. Kg 

48 500  KG BANANA NANINCA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas. Entrega de 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

49 500  KG LARANJA PÊRA - Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

50 500  KG MELANCIA - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa 
firme e intacta. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

51 1.000 VDR MAIONESE. Emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo vegetal, com adição de 
condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, 
amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes em 
perfeito estado de conservação, De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem de 
500g. 

52 15.000 UNID PÃO CARECA. Pão tipo carequinha, com no mínimo 50 g, fabricado com matéria prima 
de primeira qualidade. Isento de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de 
conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Unidade 

  

FFrriiooss  

  

53 5.000  LT BEBIDA LÁCTEA – Leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de 
frutas, aroma natural, conservado, espessante e fermento lácteo. 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 Litro. 

54 1.500 KG SALSICHA (HOT DOG) – De carne bovina, fatiada, embalada a vácuo, em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricional, número de lote, quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção SIF. Deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Deverá ser fatiada. 
Pacotes de 500g 

55 1.500 KG PRESUNTO DE PERU COZIDO – Sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega da 
peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente 
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir 
da data de entrega. Fatias de aproximadamente 30g. 

56 1.000 KG QUEIJO MUSSARELA – 1ª Qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em caixas lacradas. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricional, número de lote, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção SIF. O produto deverá 
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apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Fatiado em laminas de 30g. 

  

EEnnllaattaaddooss  

  

57 2.500 UNID SARDINHA EM LATA, COM ÓLEO DE SOJA COMESTIVEL - Sem Carboidratos, sem 
Glúten, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, 
registro no Ministério da Saúde e /ou Agricultura. Embalagem com no mínimo 130g. 

58 1.000 LT AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da prensagem a frio da azeitona, acidez 
menor que 1 coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente Tampadas 
após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número 
de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem 500 ml. 

59 1.000 UNID AZEITONA VERDE FATIADA - Água, sal e acidulante INS 270. Sem glúten. 
Embalagem 500g. 
 

60 1.000 UNID 
 

AZEITONA VERDE INTEIRA - Conservadas em água e sal de coloração verde escuro, 
tamanhos médios, sem manchas e ausência de turbidez na Salmoura. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, data de validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega.  
Pacote de 200g. 

61 1.000 LT MILHO VERDE EM CONSERVA - Acondicionado em recipiente de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Kg. Registro no MS de acordo com a NTA 31 (Decreto 2.486/78).  
Embalagem com 200g. 

62 1.500 LT FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - Fórmula infantil de partida, para lactentes de 0 a 6 
meses. 
Apresentando composição semelhante ao leite materno. Efeito bifidogênico, o que 
favorece a formação de uma microbiota intestinal protetora contra infecções intestinais 
e melhora as defesas imunológicas nos primeiros meses de vida. Contém DHA (ácido 
docosahexaenóico) e ARA (ácido araquidônico) que são essenciais para o 
desenvolvimento cerebral do lactente.).  
Embalagem (lata) de 400g. 

63 1.500 LT FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - Fórmula infantil de seguimento, para lactentes a partir 
de 6 meses. 
Contém DHA (ácido docosahexaenóico) e ARA que são essenciais para o 
desenvolvimento cerebral do lactente e probióticos, micro-organismos vivos que 
produzem efeitos benéficos na saúde, como microbiota intestinal protetora, 
favorecimento imunológico redução da incidência e da duração da diarréia. 
Embalagem (lata) de 400g. 

64 1.500 LT FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - Fórmula Infantil para lactantes desde o nascimento, 
com predominância proteica do soro do leite e caseína (70/30), lactose e amido de 
milho pré-gelatinizado, gordura vegetal, gordura Láctea, Vitamina e Minerais.  
Embalagem (lata) de 400g. 

65 1.500 LT FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - Fórmula Infantil de partida para Lactante de 0 a 6 
meses, com predominância de proteína de soro de leite (70/30) e caseína, adicionada 
de ARA e BHA (LCPUFAS), NUCLEOTÍDEOS, LACTOSE, VITAMINAS, MINERAIS, 

ARGININA, LCARNITINA, TAURINA, BITARTARATO DE COLINA, INOSITOL, L-HISTIDINA.  
Embalagem (lata) de 800g. 

66 1.500 LT FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - Fórmula infantil de segmento para lactante, a partir de 
6 meses, fonte proteica de soro de leite e caseína (40/60), lactose, gordura vegetal, 
adicionada de DHA e cultura de lactobacillos e bifídus, vitaminas, minerais.  
Embalagem (lata) de 800g. 
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67 1.000 PCTE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - Fraldas descartáveis, tamanhos "G", para 
criança com peso de 10kg a 13 kg, descartáveis, higiênicas,atóxicas, flocgel, formato 
anatômico, barreiras antivazamento, sistema de absorção concentrada. Na embalagem 
deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro do Ministério da Saúde. Pacotes c/ 25 unidades. 

68 1.000 PCTE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - Tamanho médio, sem perfume, embalagem 
contendo procedência, lote, validade e registro no ministério da saúde. Pacotes c/ 10 
unidades. 

69 1.000 PCTE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - Tamanho pequeno, sem perfume, embalagem 
contendo procedência, lote, validade e registro no ministério da saúde. Pacotes c/ 10 
unidades. 

70 4.000 PCTE GUARDANAPO DE PAPEL - Guardanapo de papel, 100 por cento fibras celulósicas, 
24,0 x 22 cm. Pacote com 50 unidades. 

71 1.000 PCTE FRALDAS GERIÁTRICAS - Fraldas descartáveis, tamanho "G", para adultos com peso 
de 70 kg a 90 kg, Descartáveis, higiênicas, atóxicas, flocgel, formato anatômico, 
barreiras antivazamento, sistema de absorção concentrada. Na embalagem deverão 
estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro do Ministério da Saúde. Pacote com no mínimo 08 unidades. 

72 1.000 PCTE FRALDAS GERIÁTRICAS - Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanhos "M", para 
adultos com peso de 40 kg a 70 Kg, descartáveis, higiênicas, atóxicas, flocgel, formato 
anatômico, barreiras antivazamento, sistema de absorção concentrada. Na embalagem 
deverão estar iimpressos dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro do Ministério da Saúde. Pacote com no mínimo 08 unidades.  

73 1.000 PCTE ABSORVENTE - Uso pessoal, composto de polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio, 
polietileno, copolímero etireno, cobertura extra macia, protetor impermeável e faix, 
antiaderente, fino, com abas, para fluxo de 100% absorção. Pacote com no mínimo 8 
absorventes. 

  

HHiiggiieennee  PPeessssooaall//lliimmppeezzaa  

  

74 1.000 UNID SHAMPOO - A base de frutas, para amaciar e dar brilho, para cabelos normais. Frasco 
com aproximadamente 240 ml. 

75 1.000 UNID  CONDICIONADOR - Creme para cabelo – cabelos normais, tipo condicionador para 
enxaguar os cabelos normais. Peso aproximado de 240 ml. 

76 1.000 UNID CREME DENTAL INFANTIL - Concentração máxima de 500 (quinhentos) PPM de flúor, 
a concentração de PPM de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo, conter 
os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: 
monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, flúor etos aminados; 
acondicionado em tubo de plástico, conter o prazo de validade. Tubo Plástico Flexível 
com 90g. 

77 1.000 UNID CREME DENTAL ADULTO. Hortelã, composto de fluor-lauril sulfato de sódio, sacarina, 
água, sorbitol, composição aromática etilenoglicol, carboximeticelulose, dióxido de 
silício, corantes, fluoretode sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada. Tubo 

Plástico Flexível com 90g. 

78 1.000 UNID DESODORANTE - Desodorante- spray, antitranspirante, com álcool, aroma de lavanda, 
aplicação para axilas. Peso aproximado de 50 ml. 

79 1.000 PCTE ESCOVA DENTAL INFANTIL - Cabeça pequena e arredondada; cerdas firmes e 
macias; acondicionada individualmente em caixa plástica de PVC, com abertura vertical 
e encaixe. Embaladas em pacotes com 50 (cinquenta) escovas.  

80 1.500 UNID LIMPA ALUMÍNIO - Limpeza pesada de panelas. De 500g. 

  

    

0055  ––  RREECCUURRSSOO::  (())  PPRRÓÓPPRRIIOO                    (())  EESSTTAADDUUAALL                    ((XX))  FFEEDDEERRAALL  

  

CCOONNVVÊÊNNIIOO  ((NNOOMMEE  EE  NN..ºº))  ______________________________________________________________________________  

    

0066  ––  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA::  

  

66..11  ––  SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL  
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0077  ––  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO::  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  EE  OOUU  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

((XX))  CCOOMMPPRRAASS  DDEE  GGÊÊNNEERROOSS  AALLIIMMEENNTTÍÍCCIIOOSS..  

((    ))  CCOOMMPPRRAASS  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EE  MMAATTEERRIIAAIISS  PPEERRMMAANNEENNTTEESS..  

((    ))  SSEERRVVIIÇÇOOSS  CCOOMMUUNNSS  ––  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO//PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS..  

((    ))  SSEERRVVIIÇÇOOSS  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSS  

((    ))  SSEERRVVIIÇÇOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  ––  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA//AAUUDDIITTOORRIIAA//AASSSSEESSSSOORRIIAA..  

((    ))  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  EENNGGEENNHHAARRIIAA  EE  OOBBRRAASS..  

  

0088  ––  PPRRAAZZOO  DDEE  VVIIGGÊÊNNCCIIAA  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO::    

1122  ((DDOOZZEE))  MMEESSEESS..  

  

0099  ––  PPRRAAZZOO  EE  LLOOCCAALL  PPAARRAA  EENNTTRREEGGAA  DDAASS  MMEERRCCAADDOORRIIAASS  OOUU  SSEERRVVIIÇÇOOSS::    

OO  PPRRAAZZOO  PPAARRAA  AA  EENNTTRREEGGAA  DDOOSS  PPRROODDUUTTOOSS  DDEEVVEERRÁÁ  SSEERR  DDEE  AATTÉÉ  DDOOIISS  ((22))  AAPPÓÓSS  AA  EEXXPPEEDDIIÇÇÃÃOO  DDAA  OORRDDEEMM  DDEE  

SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO,,  DDIIRREETTAAMMEENNTTEE  NNAA  SSEECCRREETTÁÁRRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL  DDEE  VVÁÁRRZZEEAA  

GGRRAANNDDEE,,  NNOO  HHOORRÁÁRRIIOO  DDEE  0088HH0000MMIINN  ÀÀSS  1111HH3300MMIINN  DDEE  SSEEGGUUNNDDAA--FFEEIIRRAA  AA  SSEEXXTTAA--FFEEIIRRAA..  

  

1100..  ––  FFOORRMMAA  DDEE  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO::  VViiddee  iitteemm  1177,,  ccoonnddiiççõõeess  ggeerraaiiss..  

  

1100..11  ––  DDAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROODDUUTTOOSS  DDUURRAANNTTEE  AA  EENNTTRREEGGAA::    

TTOODDOOSS  OOSS  PPRROODDUUTTOOSS,,  AAOO  SSEERREEMM  EENNTTRREEGGUUEESS,,  PPAASSSSAARRÃÃOO  PPEELLAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  EEQQUUIIPPEE  DDEE  CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA,,  SSEENNDDOO  CCOONNSSIIDDEERRAADDOOSS  OOSS  SSEEGGUUIINNTTEESS  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS::  

SSOOBBRREE  OO  PPRROODDUUTTOO::  

--  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDOO  PPRROODDUUTTOO  DDEE  AACCOORRDDOO  CCOOMM  OO  PPRREECCOONNIIZZAADDOO  PPEELLOO  EEDDIITTAALL  DDEE  

QQUUEE  TTRRAATTAA;;  

--  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDEE  SSUUJJIIDDAADDEESS  EE  PPRRAAGGAASS;;  

--  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  AADDEEQQUUAADDAA;;  

--  PPRRAAZZOO  DDEE  VVAALLIIDDAADDEE,,  LLOOTTEE,,  CCAARRIIMMBBOO  DDOO((SS))  ÓÓRRGGÃÃOO((SS))  FFIISSCCAALLIIZZAADDOORR  ((EESS));;  DDEENNTTRREE  OOUUTTRROOSS..  

SSOOBBRREE  OO  CCAAMMIINNHHÃÃOO  TTRRAANNSSPPOORRTTAADDOORR::  

--  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  BBAALLAANNÇÇAA  DDEEVVIIDDAAMMEENNTTEE  CCAALLIIBBRRAADDAA;;  

--  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  TTEERRMMÔÔMMEETTRROO  ((QQUUAANNDDOO  PPEERRTTIINNEENNTTEE));;  

--  HHIIGGIIEENNEE  

  

SSOOBBRREE  OOSS  EENNTTRREEGGAADDOORREESS::  

--  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  BBOOAASS  PPRRÁÁTTIICCAASS  DDEE  MMAANNIIPPUULLAAÇÇÃÃOO;;  

--  HHIIGGIIEENNEE  PPEESSSSOOAALL;;  

--  AASSSSEEIIOO  DDOOSS  UUNNIIFFOORRMMEESS;;  

--  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  EEPPII’’SS  ((EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL))  PPEERRTTIINNEENNTTEESS  AAOO  TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO;;  

  

OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  DDEEVVEERRÃÃOO  SSEERR  EENNTTRREEGGUUEESS  EE  PPEESSAADDOOSS  PPAARRAA  VVEERRIIFFIICCAARR  AA  CCOONNFFOORRMMIIDDAADDEE  DDAA  QQUUAANNTTIIDDAADDEE  DDEE  

AACCOORRDDOO  CCOOMM  OO  QQUUEE  FFOOII  SSOOLLIICCIITTAADDOO  EE  CCOOMM  AA  NNOOTTAA  FFIISSCCAALL..  

    

1100..22  ––  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  RREECCEEBBIIMMEENNTTOO::  

  

1100..22..11  --  OO  PPRRAAZZOO  DDEE  VVAALLIIDDAADDEE  DDOOSS  PPRROODDUUTTOOSS  NNÃÃOO  PPOODDEERRÁÁ  SSEERR  IINNFFEERRIIOORR  AA  0033  ((TTRRÊÊSS))  MMEESSEESS,,  AA  CCOONNTTAARR  DDAA  

DDAATTAA  DDAA  EENNTTRREEGGAA..  

  

1100..22..22  --  OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  SSEERRÃÃOO  EENNTTRREEGGUUEESS  SSEEMMAANNAALLMMEENNTTEE  NNAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  

SSOOCCIIAALL..    

  

1100..22..33  --  OO  VVAALLOORR  AA  SSEERR  PPAAGGOO  MMEENNSSAALL  SSEERRÁÁ  AAOO  CCOORRRREESSPPOONNDDEENNTTEE  AASS  QQUUAANNTTIIDDAADDEESS  RREEAALLMMEENNTTEE  SSOOLLIICCIITTAADDAASS  

EE  RREECCEEBBIIDDAASS  PPEELLAA  PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  VVÁÁRRZZEEAA  GGRRAANNDDEE..  

  

PPrroojjeettoo  aattiivviiddaaddee  FFoonnttee  EElleemmeennttoo  DDeessppeessaa  SSeerrvviiççooss  

11330022  330022  33..33..9900..3300..0000  OOrrgg..  ddoo  SSiisstt..  UUnn..  DDaa  AAssss..  SSoocciiaall  

11008855  330022  33..33..9900..3300..0000  PPEETTII  

22221166  330022  33..33..9900..3300..0000  PPRROOJJOOVVEEMM  AAddoolleesscceennttee  

22114466  330022  33..33..9900..3300..0000  CCaassaa  ddaa  PPaassssaaggeemm  

11008877  330022  33..33..9900..3300..0000  CCRREEAASS  

22111122  330022  33..33..9900..3300..0000  CCRRAASS  

22111133  330022  33..33..9900..3300..0000  CCaassaa  ddee  AAmmppaarroo  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

34 

1100..22..44  --  NNAA  EEMMIISSSSÃÃOO  DDAASS  NNOOTTAASS  FFIISSCCAAIISS,,  AA  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  IITTEENNSS  DDEEVVEERRÁÁ  EESSTTAARR  CCOONNFFOORRMMEE  AA  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  

DDOO  EEDDIITTAALL..  

  

  

1111  ––  PPRRAAZZOOSS  PPAARRAA  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  ((SSEE  HHOOUUVVEERR  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE))::    

OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  QQUUEE  PPOORR  VVEENNTTUURRAA  FFOORREEMM  EENNTTRREEGGUUEESS  EEMM  DDEESSAACCOORRDDOO  CCOOMM  AASS  DDEESSCCRRIIÇÇÕÕEESS  DDAA  TTRR,,  DDEEVVEERRÃÃOO  

SSEERR  SSUUBBSSTTIITTUUÍÍDDOOSS  EEMM  AATTÉÉ  1122  HHOORRAASS  AA  CCOONNTTAARR  DDAA  AADDVVEERRTTEENNCCIIAA  ÀÀ  EEMMPPRREESSAA  CCOONNTTRRAATTAADDAA  SSEEMM  PPRREEJJUUÍÍZZOO  DDAA  

IINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA  DDAASS  SSAANNÇÇOOEESS  PPRREEVVIISSTTAASS  NNOO  EEDDIITTAALL,,  NNAA  LLEEII  NNºº  88..666666//9933  EE  NNOO  CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  DDEEFFEESSAA  DDOO  

CCOONNSSUUMMIIDDOORR  ((LLEEII  NNºº  88..009900//9900))..  AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA,,  EESSTTAA  QQUUEE  DDEEVVEERRÁÁ  SSEERR  FFEEIITTAA  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTEENNCCIIAA  SSOOCCIIAALL,,  IIMMEEDDIIAATTAAMMEENNTTEE  AAPPÓÓSS  AA  CCOONNSSTTAATTAAÇÇÃÃOO  

DDOO  FFAATTOO..  CCAASSOO  AA  EEMMPPRREESSAA  NNÃÃOO  SSUUBBSSTTIITTUUAA  OO  PPRROODDUUTTOO  NNOO  PPRRAAZZOO  SSUUPPRRAA--CCIITTAADDOO  SSEERRÁÁ  DDEEVVIIDDAAMMEENNTTEE  

NNOOTTIIFFIICCAADDAA,,  PPOODDEENNDDOO  SSEERR  CCOONNSSIIDDEERRAADDAA  IINNAAPPTTAA  PPAARRAA  FFOORRNNEECCEERR  TTAAIISS  MMEERRCCAADDOORRIIAASS,,  CCAASSOO  AACCUUMMUULLEE  33  

((TTRRÊÊSS))  NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  DDOO  PPRREEGGÃÃOO  VVIIGGEENNTTEE..  

NNOO  CCAASSOO  AACCIIMMAA,,  OO  SSEEGGUUNNDDOO  CCOOLLOOCCAADDOO  NNOO  PPRREEGGÃÃOO  PPOODDEERRÁÁ  SSEERR  CCOONNVVOOCCAADDOO  PPAARRAA  SSUUBBSSTTIITTUUIIRR  AA  EEMMPPRREESSAA  

IINNAAPPTTAA  PPAARRAA  FFOORRNNEECCEEIIMMEENNTTOO..  

  

1122  ––  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTTOO::  3300  DDIIAASS  AAPPÓÓSS  EEMMIISSSSÃÃOO  DDOO  EEMMPPEENNHHOO..  

  

1133  ––  PPUUBBLLIICCAAÇÇÕÕEESS::  

  

((XX))  JJOORRNNAALL  OOFFIICCIIAALL  DDAA  UUNNIIÃÃOO  ––  DD..OO..UU            

((XX))JJOORRNNAALL  OOFFIICCIIAALL  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  ––  AAMMMM  

((XX))  JJOORRNNAALL  DDEE  CCIIRRCCUULLAAÇÇÃÃOO  EESSTTAADDUUAALL  ––  OOUUTTRROOSS  

((XX))  JJOORRNNAALL  OOFFIICCIIAALL  DDOO  EESSTTAADDOO  ––  IIOOMMAATT  

((XX))  IINNTTEERRNNEETT  

  

1144  ––  SSUUGGEESSTTÃÃOO  DDAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO::  

  

((  ))  CCOONNVVIITTEE                                                                  

((  ))  CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

((  ))  CCOONNCCUURRSSOO  

((  ))  DDIISSPPEENNSSAA  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

((  ))  LLEEIILLÃÃOO  

((XX))  PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO                                                                                        

((XX))  PPRREEGGÃÃOO  ––  MMEENNOORR  PPRREEÇÇOO  PPOORR  IITTEEMM  

((  ))  PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL      

((  ))  TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS                                

                    

  

1155  ––  PPÚÚBBLLIICCOO//FFOORRNNEECCEEDDOORR::  

EEMMPPRREESSAASS  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAASS  NNAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEVVEENNTTOOSS,,  MMEERRCCAADDOOSS,,  AATTAACCAADDOOSS,,  CCEERREEAALLIISSTTAASS,,  

DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAASS  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS,,  EETTCC..  

  

1166  ––  EEXXIIGGÊÊNNCCIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS::  ((NNOORRMMAASS//QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO))  

    

1166..11  ––  TTOODDOOSS  OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  DDEEVVEEMM  CCOONNTTEERR  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  OOBBRRIIGGAATTÓÓRRIIAASS  NNAASS  EEMMBBAALLAAGGEENNSS  CCOOMMOO::  

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDOO  PPRROODDUUTTOO,,  LLIISSTTAA  DDEE  IINNGGRREEDDIIEENNTTEESS,,  MMAARRCCAA  DDOO  FFAABBRRIICCAANNTTEE,,  LLOOTTEE,,  PPRRAAZZOO  

DDEE  VVAALLIIDDAADDEE,,  RREEGGIISSTTRROO  EEMM  ÓÓRRGGÃÃOOSS  OOFFIICCIIAAIISS  DDEE  IINNSSPPEEÇÇÃÃOO,,  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL..  OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  DDEE  

OORRIIGGEEMM  VVEEGGEETTAALL  ((FFRRUUTTAASS  EE  LLEEGGUUMMEESS))  DDEEVVEEMM  AAPPRREESSEENNTTAARR  CCOOMMOO  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  PPRRIIMMEEIIRRAA  LLIINNHHAA,,  

TTAAMMAANNHHOO  EE  CCOOLLOORRAAÇÇÃÃOO  UUNNIIFFOORRMMEE,,  PPOOLLPPAA  FFIIRRMMEE,,  LLIIVVRREE  DDEE  SSUUJJIIDDAADDEESS,,  PPAARRAASSIITTAASS,,  LLAARRVVAASS..  

TTRRAANNSSPPOORRTTAADDAASS  EEMM  EEMMBBAALLAAGGEENNSS  AATTÓÓXXIICCAASS  QQUUEE  MMAANNTTEENNHHAAMM  AA  QQUUAALLIIDDAADDEE..  

  

1166..22  ––  AALLIIMMEENNTTOOSS  DDEE  OORRIIGGEEMM  AANNIIMMAALL  DDEEVVEEMM  AAPPRREESSEENNTTAARR  CCAARRIIMMBBOO  DDEE  IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  DDOO  SSIIFF  ((SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  

IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  FFEEDDEERRAALL))..  SSIIEE  ((SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  EESSTTAADDUUAALL))  OOUU  SSIIMM  ((SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  MMUUNNIICCIIPPAALL))..  

EESSTTEESS  PPRROODDUUTTOOSS  DDEEVVEERRÃÃOO  SSEERR  EENNTTRREEGGUUEESS  PPEELLAA  EEMMPPRREESSAA  DDIIRREETTAAMMEENNTTEE  ÀÀ  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  EE  

AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL..  

  

1166..33  ––  TTOODDOOSS  OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  DDEEVVEERRÃÃOO  SSEERR  EENNTTRREEGGUUEESS  EEMM  VVEEÍÍCCUULLOOSS  AADDEEQQUUAADDOOSS  PPAARRAA  CCAADDAA  TTIIPPOO  DDEE  

PPRROODDUUTTOO,,  OOSS  QQUUEE  NNEECCEESSSSIITTEEMM  DDEE  RREEFFRRIIGGEERRAAÇÇÃÃOO  QQUUEE  PPOOSSSSUUAAMM  CCÂÂMMAARRAA  FFRRIIAA..  

1166..33..11  ––  AALLIIMMEENNTTOOSS  CCOONNGGEELLAADDOOSS  NNOO  MMÍÍNNIIMMOO  ––  AA  1122ºº  cc  

1166..33..22  ––  AALLIIMMEENNTTOOSS  RREEFFRRIIGGEERRAADDOOSS  NNOO  MMÍÍNNIIMMOO  ––  AA  77ººcc  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

35 

  

1177  ––  AASS  EEMMPPRREESSAASS  VVEENNCCEEDDOORRAASS  DDEEVVEERRÃÃOO  RREETTIIRRAARR  AASS  GGUUIIAASS  DDEE  EENNTTRREEGGAA  DDOOSS  PPRROODDUUTTOOSS  NNAA  

CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL,,  EE  AAPPÓÓSS  EENNTTRREEGGAA,,  

DDEEVVOOLLVVÊÊ--LLAASS  PPAARRAA  CCOONNFFEERRÊÊNNCCIIAA..  AASS  GGUUIIAASS  DDEE  EENNTTRREEGGAA  SSEERRÃÃOO  EELLAABBOORRAADDAASS  EEMM  DDUUAASS  VVIIAASS,,  SSEENNDDOO  UUMMAA  

PPAARRAA  AA  SSEECCRREETTAARRIIAA,,  UUMMAA  PPAARRAA  OO  FFOORRNNEECCEEDDOORR,,  AASS  GGUUIIAASS  NNÃÃOO  PPOODDEERRÃÃOO  CCOONNTTEERR  RRAASSUURRAASS..  

  

1188  ––  AA  EEMMPPRREESSAA  FFOORRNNEECCEEDDOORRAA  DDEEVVEERRÁÁ  PPOOSSSSUUIIRR  BBOOAASS  PPRRÁÁTTIICCAASS  DDEE  FFAABBRRIICCAAÇÇÃÃOO  //  MMAANNIIPPUULLAAÇÇÃÃOO  DDEE  

AACCOORRDDOO  CCOOMM  AA  RRDDCC  221166  DDEE  JJUUNNHHOO  DDEE  22000044  EE  OOUUTTRRAASS  LLEEGGIISSLLAAÇÇÕÕEESS  AAFFIINNSS..  

  

1199  ––  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNTTRRAATTAANNTTEE  EE  DDOO  CCOONNTTRRAATTAADDOO::  TTOODDOOSS  IINNEERREENNTTEESS  AA  LLEEII  88..666666//9933  EE  CCOORRRREELLAATTAASS..  

  

  

2200  --  DDAA  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::    

DDuullcceelliinnaa  SSooccoorrrroo  FFiirrmmiinnoo  ddee  LLiimmaa  RRiibbeeiirroo  SSiillvvaa,,  RRGG  550033008877SSSSPP\\MMTT,,  CCPPFF  336622009922110011--6633,,  EEnnddeerreeççoo  RRuuaa  KKaaiisseerr  NNºº  

333399,,  BBaaiirrrroo  FFiigguueeiirriinnhhaa,,  vváárrzzeeaa  GGrraannddee..  

  

  

  

  

 

 

SILVIO APARECIDO FIDELIS 

Secretário de Assistência Social 

Várzea Grande - MT 
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ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Eletrônico n. xx/2014 

Sessão Pública: xx/xx/2014, 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: 

  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

IITTEEMM  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROODDUUTTOO  MMAARRCCAA  UUNNIIDD..  QQUUAANNTT..  PPRREEÇÇOO  

UUNNIITT..  

PPRREEÇÇOO  

TTOOTTAALL  

              

TTOOTTAALL  GGEERRAALL  RR$$                                                        ((________________________________________________________________))  

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 2014. 

_________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico n. ___/2014 

 

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.  

 

 

            __________, ____ de ___________ de 2014. 

                                

_________________________________________________ 

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 

 

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

38 

ANEXO IV – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. ___ /14 

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 2014. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

 

 

 

 

 

 



   

Licitação 
PMVG 
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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.:_____/2014 

DATA DA ABERTURA:______/______/2014 

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._____/2014, 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 2014. 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 



   

Licitação 
PMVG 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

40 

 

ANEXO VI  - FICHA CADASTRAL 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. _____/2014 

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 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2014 

 

Validade: 12(doze) meses. 

 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração 

(órgão gerenciador), neste ato representado pelo Secretário______________ e Secretaria de Assistência Social 

(órgão participante), neste ato representado pelo Secretário(a) ______________, 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. 

06/2014, publicado no JORNAL___________, do dia __/____/2014, no JORNAL___________, do dia 

__/____/2014 e JORNAL ______________ do dia ___/___/2014, 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: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES, FRIOS E PERECÍVEIS), MATERIAIS DE HIGIENE 

PESSOAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE E SEUS ÓRGÃOS INTEGRANTES (CRAS/CREAS/PETI/CASA DE 

PASSAGEM/CASA DE AMPARO), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS. 

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 – 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. 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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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. 06/2014. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, DOS PRAZOS E LOCAL DE 

ENTREGA 

5.1 Os produtos a serem entregues deverão atender as seguintes exigências; 

5.1.1 DDaa  aavvaalliiaaççããoo  ddooss  pprroodduuttooss  dduurraannttee  aa  eennttrreeggaa::   

  55..11..11..11  TTooddooss  ooss  pprroodduuttooss,,  aaoo  sseerreemm  eennttrreegguueess,,  ppaassssaarrããoo  ppeellaa  aavvaalliiaaççããoo  ddaa  eeqquuiippee  ddee  

ccoooorrddeennaaddoorriiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  sseennddoo  ccoonnssiiddeerraaddooss  ooss  sseegguuiinntteess  ccrriittéérriiooss::  

  aa))  SSoobbrree  oo  pprroodduuttoo::  

      aa11))  QQuuaalliiddaaddee  ddoo  pprroodduuttoo  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  pprreeccoonniizzaaddoo  ppeelloo  eeddiittaall  ddee  

      qquuee  ttrraattaa;;  

      aa22))  AAuussêênncciiaa  ddee  ssuujjiiddaaddeess  ee  pprraaggaass;;  

      aa33))  TTeemmppeerraattuurraa  aaddeeqquuaaddaa;;  

aa44))  PPrraazzoo  ddee  vvaalliiddaaddee,,  lloottee,,  ccaarriimmbboo  ddoo((ss))  óórrggããoo((ss))  ffiissccaalliizzaaddoorr  ((eess));;  ddeennttrree  oouuttrrooss..  

  bb))  SSoobbrree  oo  ccaammiinnhhããoo  ttrraannssppoorrttaaddoorr::  

      bb11))  PPrreesseennççaa  ddee  bbaallaannççaa  ddeevviiddaammeennttee  ccaalliibbrraaddaa;;  

      bb22))  PPrreesseennççaa  ddee  tteerrmmôômmeettrroo  ((qquuaannddoo  ppeerrttiinneennttee));;  

      bb33))  HHiiggiieennee  

  cc))  ssoobbrree  ooss  eennttrreeggaaddoorreess::  

      cc11))  pprreesseennççaa  ddee  bbooaass  pprrááttiiccaass  ddee  mmaanniippuullaaççããoo;;  

      cc22))  hhiiggiieennee  ppeessssooaall;;  

      cc33))  aasssseeiioo  ddooss  uunniiffoorrmmeess;;  

cc44))  pprreesseennççaa  ddee  EEPPII’’ss  ((eeqquuiippaammeennttooss  ddee  pprrootteeççããoo  iinnddiivviidduuaall))  ppeerrttiinneenntteess  aaoo  ttiippoo  ddee  

ttrraabbaallhhoo;;  

55..11..11..22  OOss  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  sseerr  eennttrreegguueess  ee  ppeessaaddooss  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  aa  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ddaa  

qquuaannttiiddaaddee  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  qquuee  ffooii  ssoolliicciittaaddoo  ee  ccoomm  aa  nnoottaa  ffiissccaall..  

55..22  DDaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  rreecceebbiimmeennttoo::  

55..22..11  TTooddooss  ooss  pprroodduuttooss  ddeevveemm  ccoonntteerr  iinnffoorrmmaaççõõeess  oobbrriiggaattóórriiaass  nnaass  eemmbbaallaaggeennss  ccoommoo::  

iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddaa  ccaatteeggoorriiaa  ddoo  pprroodduuttoo,,  lliissttaa  ddee  iinnggrreeddiieenntteess,,  mmaarrccaa  ddoo  ffaabbrriiccaannttee,,  lloottee,,  pprraazzoo  ddee  

vvaalliiddaaddee,,  rreeggiissttrroo  eemm  óórrggããooss  ooffiicciiaaiiss  ddee  iinnssppeeççããoo,,  iinnffoorrmmaaççããoo  nnuuttrriicciioonnaall..  ooss  pprroodduuttooss  ddee  oorriiggeemm  

vveeggeettaall  ((ffrruuttaass  ee  lleegguummeess))  ddeevveemm  aapprreesseennttaarr  ccoommoo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass::  pprriimmeeiirraa  lliinnhhaa,,  ttaammaannhhoo  ee  

ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  ppoollppaa  ffiirrmmee,,  lliivvrree  ddee  ssuujjiiddaaddeess,,  ppaarraassiittaass,,  llaarrvvaass..  ttrraannssppoorrttaaddaass  eemm  

eemmbbaallaaggeennss  aattóóxxiiccaass  qquuee  mmaanntteennhhaamm  aa  qquuaalliiddaaddee..  

55..22..22  AAlliimmeennttooss  ddee  oorriiggeemm  aanniimmaall  ddeevveemm  aapprreesseennttaarr  ccaarriimmbboo  ddee  iinnssppeeççããoo  ddoo  SSIIFF  ((sseerrvviiççoo  ddee  

iinnssppeeççããoo  ffeeddeerraall)),,  SSIIEE  ((sseerrvviiççoo  ddee  iinnssppeeççããoo  eessttaadduuaall))  oouu  SSIIMM  ((sseerrvviiççoo  ddee  iinnssppeeççããoo  mmuunniicciippaall)),,  

eesstteess  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  sseerr  eennttrreegguueess  ppeellaa  eemmpprreessaa  ddiirreettaammeennttee  àà  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  PPrroommooççããoo  ee  

AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall..  
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55..22..33  TTooddooss  ooss  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  sseerr  eennttrreegguueess  eemm  vveeííccuullooss  aaddeeqquuaaddooss  ppaarraa  ccaaddaa  ttiippoo  ddee  pprroodduuttoo,,  

ooss  qquuee  nneecceessssiitteemm  ddee  rreeffrriiggeerraaççããoo  qquuee  ppoossssuuaamm  ccââmmaarraa  ffrriiaa..  

      aa))  aalliimmeennttooss  ccoonnggeellaaddooss  nnoo  mmíínniimmoo  ––  aa  1122ºº  cc;;  

      bb))  aalliimmeennttooss  rreeffrriiggeerraaddooss  nnoo  mmíínniimmoo  ––  aa  77ººcc;;  

55..22..44  AAss  eemmpprreessaass  vveenncceeddoorraass  ddeevveerrããoo  rreettiirraarr  aass  gguuiiaass  ddee  eennttrreeggaa  ddooss  pprroodduuttooss  nnaa  ccoooorrddeennaaddoorriiaa  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall,,  ee  aappóóss  eennttrreeggaa,,  ddeevvoollvvêê--llaass  ppaarraa  

ccoonnffeerrêênncciiaa..  aass  gguuiiaass  ddee  eennttrreeggaa  sseerrããoo  eellaabboorraaddaass  eemm  dduuaass  vviiaass,,  sseennddoo  uummaa  ppaarraa  aa  sseeccrreettaarriiaa,,  

uummaa  ppaarraa  oo  ffoorrnneecceeddoorr,,  aass  gguuiiaass  nnããoo  ppooddeerrããoo  ccoonntteerr  rraassuurraass;;  

55..22..55  AA  eemmpprreessaa  ffoorrnneecceeddoorraa  ddeevveerráá  ppoossssuuiirr  bbooaass  pprrááttiiccaass  ddee  ffaabbrriiccaaççããoo  //  mmaanniippuullaaççããoo  ddee  aaccoorrddoo  

ccoomm  aa  RRDDCC  221166  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22000044  ee  oouuttrraass  lleeggiissllaaççõõeess  aaffiinnss;;  

55..22..66  OO  pprraazzoo  ddee  vvaalliiddaaddee  ddooss  pprroodduuttooss  nnããoo  ppooddeerráá  sseerr  iinnffeerriioorr  aa  0033  ((ttrrêêss))  mmeesseess,,  aa  ccoonnttaarr  ddaa  

ddaattaa  ddaa  eennttrreeggaa;;  

55..33  DDooss  pprraazzooss  ee  llooccaall  ddee  eennttrreeggaa::  

  55..33..11  OO  pprraazzoo  ppaarraa  aa  eennttrreeggaa  ddooss  pprroodduuttooss  ddeevveerráá  sseerr  ddee  aattéé  ddooiiss  ((0022))  aappóóss  aa  eexxppeeddiiççããoo  ddaa  oorrddeemm  

ddee  sseerrvviiççoo  ddee  ffoorrnneecciimmeennttoo,,  ddiirreettaammeennttee  nnaa  sseeccrreettáárriiaa  mmuunniicciippaall  ddee  aassssiissttêênncciiaa  ssoocciiaall  ddee  vváárrzzeeaa  ggrraannddee,,  nnoo  hhoorráárriioo  

ddee  0088hh0000mmiinn  ààss  1111hh3300mmiinn  ddee  sseegguunnddaa--ffeeiirraa  aa  sseexxttaa--ffeeiirraa..  

55..33..11..11  OOss  pprroodduuttooss  sseerrããoo  eennttrreegguueess  sseemmaannaallmmeennttee  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall..    

  55..33..22  OOss  pprraazzooss  ppaarraa  ssuubbssttiittuuiiççããoo  ((ssee  hhoouuvveerr  nneecceessssiiddaaddee))::  ooss  pprroodduuttooss  qquuee  ppoorr  vveennttuurraa  ffoorreemm  

eennttrreegguueess  eemm  ddeessaaccoorrddoo  ccoomm  aass  ddeessccrriiççõõeess  ddoo  TTRR,,  ddeevveerrããoo  sseerr  ssuubbssttiittuuííddooss  eemm  aattéé  1122  hhoorraass  aa  ccoonnttaarr  ddaa  

aaddvveerrttêênncciiaa  àà  eemmpprreessaa  ccoonnttrraattaaddaa  sseemm  pprreejjuuíízzoo  ddaa  iinncciiddêênncciiaa  ddaass  ssaannççõõeess  pprreevviissttaass  nnoo  eeddiittaall,,  nnaa  lleeii  nnºº  88..666666//9933  ee  

nnoo  ccóóddiiggoo  ddee  ddeeffeessaa  ddoo  ccoonnssuummiiddoorr  ((lleeii  nnºº  88..009900//9900))..  AAddvveerrttêênncciiaa,,  eessttaa  qquuee  ddeevveerráá  sseerr  ffeeiittaa  ppeellaa  ccoooorrddeennaaççããoo  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddaa  sseeccrreettaarriiaa  mmuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall,,  iimmeeddiiaattaammeennttee  aappóóss  aa  ccoonnssttaattaaççããoo  ddoo  ffaattoo..  CCaassoo  aa  

eemmpprreessaa  nnããoo  ssuubbssttiittuuaa  oo  pprroodduuttoo  nnoo  pprraazzoo  ssuupprraa--cciittaaddoo  sseerráá  ddeevviiddaammeennttee  nnoottiiffiiccaaddaa,,  ppooddeennddoo  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddaa  

iinnaappttaa  ppaarraa  ffoorrnneecceerr  ttaaiiss  mmeerrccaaddoorriiaass,,  ccaassoo  aaccuummuullee  33  ((ttrrêêss))  nnoottiiffiiccaaççõõeess  ddoo  pprreeggããoo  vviiggeennttee,,  nnoo  ccaassoo  aacciimmaa,,  oo  

sseegguunnddoo  ccoollooccaaddoo  nnoo  pprreeggããoo  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnvvooccaaddoo  ppaarraa  ssuubbssttiittuuiirr  aa  eemmpprreessaa  iinnaappttaa  ppaarraa  ffoorrnneecciimmeennttoo..  

5.4Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais queM estiverem em 

desacordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.  

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. 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

44 

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 

  I. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Contratante, 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. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem 

em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 

extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

 III. Manter pessoal qualificado para o manuseio, armazenamento e transporte correto dos produtos, 

devendo obrigatoriamente o referido pessoal estar sempre devidamente uniformizado e identificado de forma 

visível;  

 IV. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar quando da execução da ATA; 

V. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria de Assistência Social e/ou órgão participante, no 

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

VI. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do Fornecimento, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VII. Manter um estoque mínimo de 10% do quantitativo de cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS durante sua vigência; 

VIII. Comunicar imediatamente a Secretaria de Assistência Social e/ou órgão participante da Ata 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

IX. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes; 

X. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Superintendência de 

Compras e/ou órgão participante da Ata; 

XI. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua 

parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 

com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;  

XII. Os materiais entregues deverão estar de acordo com as descrições do Termo de Referência.  

XIII. Emitir relatório mensal dos produtos entregues no período, constando a data, NF, Órgão/Local de 

entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos produtos entregues. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
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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. 

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;  
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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. 

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. 
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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; 

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. 

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 

14.1 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: 

14.1.1 ADVERTÊNCIA   

14.1.1.1 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 
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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. 

14.1.2 MULTA 

14.1.2.1 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 na 
convocação para assinatura do contrato, dentro do prazo de validade da proposta. 

14.1.2.2 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; 

 14.1.2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 
Administrativa ou Judicial; 

14.1.2.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 
fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

14.1.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR 
PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 

14.1.3.1 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; 

14.1.3.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

A) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

  a1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 
prejuízos para a CONTRATANTE; a execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

B) Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

b1) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b2) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 
respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

b3) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

b4) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 
ensejando a rescisão do contrato. 

14.1.4 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
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14.1.4.1 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. 

14.1.4.2 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: 

a) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

c) demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de 
atos ilícitos praticados, tais como: 

a1) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 
interesses excusos ou má-fé; 

a2) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

a3) 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. 

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 deste PREGÃO ELETRÔNICO correrão à conta da NATUREZA DA DESPEZA consignadas na: 

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL  

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. 06/2014 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. 

PPrroojjeettoo  aattiivviiddaaddee  FFoonnttee  EElleemmeennttoo  DDeessppeessaa  SSeerrvviiççooss  

11330022  330022  33..33..9900..3300..0000  OOrrgg..  ddoo  SSiisstt..  UUnn..  DDaa  AAssss..  SSoocciiaall  

11008855  330022  33..33..9900..3300..0000  PPEETTII  

22221166  330022  33..33..9900..3300..0000  PPRROOJJOOVVEEMM  AAddoolleesscceennttee  

22114466  330022  33..33..9900..3300..0000  CCaassaa  ddaa  PPaassssaaggeemm  

11008877  330022  33..33..9900..3300..0000  CCRREEAASS  

22111122  330022  33..33..9900..3300..0000  CCRRAASS  

22111133  330022  33..33..9900..3300..0000  CCaassaa  ddee  AAmmppaarroo  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

50 

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 pela servidora: ___________, portadora da cédula de RG n. 

___________, inscrita no CPF nº _________, residente e domiciliada___________, Cargo: Coordenadora da 

educação infantil, matrícula sob o n. 89945. (Secretaria Municipal de Assistência Social). 

CLÁUSULA DECIMA NONO - 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. 

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 2014. 

 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CONTRATADA: ____________________ ___________________________    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


