
   

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  

1 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2014 

Processo n. 212406/2013 

ÍNDICE 

IITTEEMM  AASSSSUUNNTTOO  

11  PPRREEÂÂMMBBUULLOO  

22  DDOO  OOBBJJEETTOO  EE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

33  DDOOSS  EESSCCLLAARREECCIIMMEENNTTOOSS  EE  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÕÕEESS  

44  DDAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  

55  DDOO  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

66  DDOO  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  

77  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

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

99  DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO    

1100  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  

1111  DDAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMIICCRROO  EEMMPPRREESSAA  EE  EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE  

1122  DDAA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  

1133  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

1144  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  DDOO  OOBBJJEETTOO  

1155  DDAA  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

1166  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  LLIICCIITTAANNTTEE  VVEENNCCEEDDOORRAA  

1177  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  PPRREEFFEEIITTUURRAA  

1188  DDAASS  SSAANNÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OO  CCAASSOO  DDEE  IINNAADDIIMMPPLLEEMMEENNTTOO  

1199  DDAA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  EE  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

2200  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 



   

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  

2 

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, tendo como critério de julgamento o 

MENOR PREÇO GLOBAL 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 12h 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 (www.bll.org.br), 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 8051, 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.  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. 

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 das seguinte dotação 

orçamentária:  

SECRETARIA GUARDA MUNICIPAL 

Dotação Orçamentária: 06.122.02.2059 

Projeto/Atividade: 2.059 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
mailto:contato@bll.org.br
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Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços Terceiros - PJ  

Fonte: 0999 

1.7 A estimativa de custos realizada pela Administração do Município de Várzea Grande 

importa em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO:  

 

2.2 DATA: 19 de fevereiro de 2014 às 14h. (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 17/02/2014 às 13h59min. do dia 

19/02/2014, (horário de Brasília); 

2.5 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 14h. do dia 19/02/2014 às 14h14min do dia 

19/02/2014, (horário de Brasília); 

2.6 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 14h15min. do dia 19/02/2014, 

(horário de Brasília). 

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. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em formação e 

capacitação de Guardas Municipais, de acordo com a Matriz Curricular Nacional, para atender a 

Prefeitura de Várzea Grande-MT, conforme condições e especificações constantes neste edital e 

seus anexos.  
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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 12h às 

18h, 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. 

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 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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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. 

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 
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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 da Guarda Municipal de Várzea Grande.  

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, 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. 
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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. 
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5.12.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 

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

aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

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

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento 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. 

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 
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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 

7.1 A 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 declarada vencedora e/ou convocada pelo Sr.(a) 

Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada 

e os documentos em original e/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. 

a) 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, 

mailto:contato@bll.org.br
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rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na 

última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da 

licitante. 

b) 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; 

c) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 

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

apresentação. 

d) A proposta de preço deverá ser elaborada em uma única 

cotação, contendo preço unitário e total global, 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. 

e) 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. 

e1.As empresas após a apresentação das propostas não 

poderão alegar preço inexeqüível ou cotação incorreta e 

deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

e2.Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os 

podutos estas estarão sujeitas às sanções administrativas 

previstas neste edital. 

7.4 A empresa licitante deverá entregar os materiais e/ou serviços dentro da quantidade e 

das especificações constantes do anexo I do Edital. 

7.5 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. 
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7.6 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE MENOR 

PREÇO GLOBAL, observando os demais requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.7 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. 

8.9 O (A) pregoeiro (a) poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo randômico. 
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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 Apresentar 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/MT 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2014 

ABERTURA DIA: 19/02/2014 – 14h. 

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; 
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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; 

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); 

9.2.1.5 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 
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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 

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: 
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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: 

9.5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito Público ou Privado, condizente ao objeto da Licitação em questão. 

9.5.2 A licitante deverá Possuir no quadro de pessoal, com vinculo a empresa contratada 

no mínimo de um ano, para as instruções de emprego de equipamento não letal 

instrutor habilitado como instrutor do dispositivo elétrico incapacitante; 

9.5.3 A licitante deverá Possuir no quadro de pessoal, com vinculo a empresa contratada 

no mínimo de um ano, para as instruções de emprego de equipamento letal instrutor 

credenciado pela Polícia Federal e Exército Brasileiro; 

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. 
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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. 

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. 
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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 

11.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-ME 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. 
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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. 

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. 
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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 com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de 

preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 
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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. 
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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 E DO PRAZO  

14.1 Os serviços e/ou produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

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

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

14.2 O prazo para inicio da realização dos serviços será de até 60 dias. 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1O pagamento, decorrente do fornecimento dos serviços desta licitação, será efetuado mediante 

crédito em conta corrente, no prazo de 30 (Trinta) dias úteis, contados do mês subseqüente dos 

serviços prestado, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 

setor competente. O pagamento será efetuado em até 30 dias, na medida em que as disciplinas forem 

sendo ministradas com fechamento mensal mediante apresentação de nota fiscal devidamente 

conferida e atestada pelo Comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande. 

15.2As 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; 

15.3Como 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 

16.1 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; 

16.2 A contratada deverá promover avaliação psicológica nos candidatos para o uso de arma de fogo 

no treinamento, o profissional que fará a avaliação deverá ser cadastrado junto a Policia Federal para 

realização da referida avaliação; 
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16.3 A contratada deverá ter no quadro de pessoal um diretor/coordenador responsável pelo curso, 

que permaneça no local de aplicação do curso em tempo integral para resolução dos problemas que 

possa surgir com os alunos e ou com os discentes, ou ainda com relação às disciplinas a serem 

aplicadas; 

16.4 A contratada ficará responsável pelos alunos a partir da entrada dos mesmos no local onde 

serão ministradas as atividades durante todo o período da formação; 

16.5 Toda a estrutura do corpo discente é de responsabilidade da contratada, inclusive os 

trabalhistas; 

16.6 Deverá apresentar ao Comandante da Guarda Municipal o método de aplicação e os materiais as 

serem utilizados em atividade práticas e também os responsáveis pela aplicação para aprovação; 

16.7 A empresa contratada deverá atender as necessidades do curso de formação conforme as 

especificações contidas neste termo de referência;  

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

assumidas, sem qualquer Ônus para a Guarda Municipal de Várzea Grande; 

16.9 Responsabilizar-se pelos danos, porventura, causados diretamente a Administração ou a 

Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a formação dos servidores da Guarda Municipal; 

16.10 Comunicar a Secretaria de Administração e de Finanças, no prazo máximo de 10 (dez) dias que 

antecedam o prazo de vencimento da conclusão do curso, os motivos que impossibilite a conclusão. 

16.11 Disponibilizar para avaliação psicológica, profissional credenciado pela Polícia Federal.  

16.12 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; 

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

regulamentadoras pertinentes; 

16.14 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;  

16.15 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; 
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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;  

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: 
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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 no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

18.1.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação 

do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos 

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

acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

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; 
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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 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 
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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. 

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. 
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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, 04 de fevereiro de 2014 

 

Celso Alves Barreto Albuquerque 

Secretário de Administração 

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 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DA GMVG-MT N° 005/2013. 

 

1 – OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada em formação e capacitação de Guardas Municipais, de 

acordo com a matriz Curricular Nacional, para atender a Prefeitura de Várzea Grande-MT, 

conforme condições estabelecidas neste termo de Referencia. 

 

1.2 Objeto específico  

O Termo de Referencia em tela tem por objeto a Formação da Guarda Municipal de Várzea 

Grande de acordo com a matriz Curricular Nacional. 

Inicialmente, pretendemos atingir um público de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 100 (cem) 

dos profissionais que foram aprovados no concurso público para integrarem esta instituição. 

Para a realização dos cursos, deverá haver a disponibilização de toda a infra-estrutura, material e 

humana, por parte da instituição de ensino a ser contratada para ministrá-lo, bem como todo o 

fornecimento do material didático e outros que se fizerem necessários. 

 

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A partir do ano de 2005 todos os Guardas Municipais deveriam ter sido capacitados levando-se 

em conta as diretrizes da Matriz Curricular Nacional e ou a Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do 

Desarmamento), quando falamos em formação, estamos nos referindo a implementação de um 

novo modelo de segurança Pública que vem sendo adotado por nossas instituições, de acordo 

com a filosofia de policiamento voltado à comunidade, seguindo ao que estabelece Ação de 

Valorização dos Profissionais de Segurança Pública do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania. 

 O que se propõe é um conjunto integrado e coerente de ações e estratégias capazes de criar as 

condições para que ocorra o aprendizado efetivo, com o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e competências indispensáveis instrumentalização de um Guarda Municipal ativo, 

crítico e criativo em seu trabalho e com o potencial necessário para promover o desenvolvimento 

pessoal, institucional e de segurança do cidadão e de seus bens materiais e imateriais. 

 Pode-se afirmar que a base do trabalho que se inicia a montagem de uma proposta de currículo 

para o Curso de Formação dos Guardas Municipais de Várzea Grande, deve partir de um perfil 

muito claro do que se espera da instituição para as próximas décadas, bem como, qual o 

conjunto de crenças e valores que predominarão nesta instituição e de que maneira ela se 
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organizará para interagir com um meio onde a sociedade, suas instituições e até mesmo suas 

crenças e valores mudam com velocidade crescente. 

 O novo perfil de formação terá em vista o desafio de desenvolver um esforço que conduza, não 

somente, a uma compreensão mais integrada do fenômeno da violência e da segurança urbana, 

senão também com relação à análise de políticas práticas das diferentes estratégias que se têm 

adotado. 

Este novo enfoque exige o surgimento de um novo modelo, delineado pela Matriz Curricular 

Nacional, a partir de uma tomada de consciência da evolução social e o necessário 

acompanhamento dessa evolução pela própria instituição e sociedade civil em que está inserida, 

o que só é possível de se conseguir pelo caminho da educação, formação e treinamento do 

Guarda Municipal. 

Saliente-se que a presente formação deverá ser ministrada por uma instituição de ensino, 

devidamente qualificada e apta a ministrar as disciplinas abaixo relacionadas, devendo, inclusive, 

ser responsabilizada por todo o material didático e outros a serem utilizados no processo. Assim, 

a abordagem pedagógica proposta se apoiará numa linha de propósitos que valorizem a 

construção do conhecimento, tendo como princípios básicos: 

 1) o profissional em formação é um ser que pensa, sente e age, portador de múltiplas 

inteligências e com uma bagagem de experiências acumuladas, que poderá ser aproveitada 

mediante a interação com o grupo nos mais variados momentos; 

2) o profissional em formação deve adquirir o desejo de aprender e para isto os docentes 

deverão utilizar recursos motivadores; 

3) o profissional em formação aprenderá melhor fazendo; 

4) o aprendizado deverá ser centrado em estudo de problemas e os problemas deverão ser reais 

ou o mais real possível; 

5) a relação objetivo - conteúdo - metodologia deverá tomar como base o processo de 

aprendizagem; 

6) os métodos e técnicas utilizados deverão possibilitar a atividade mental no processo de 

construção do conhecimento. Entre os quais se destacam a simulação e os estudos de caso; 

7) o docente deve concorrer para  criar condições onde possa ocorrer a aprendizagem, pois sem 

as mesmas não há ensino; 

8) a intervenção do docente deverá fornecer  feedbacks sobre o desempenho da ação do 

aprendiz no processo de construção do conhecimento; 

9) a avaliação da aprendizagem deverá ser vista como processo. De modo que os instrumentos 

utilizados possam contribuir para que o profissional em formação possa direcionar ou redirecionar 

o seu processo de construção do conhecimento;  

Desta forma, vemos a Educação ser, ao mesmo tempo, um privilégio e um desafio. Privilégio pela 
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diversidade e imensa potencialidade que ela pode oferecer na produção do conhecimento e 

preparação do profissional de segurança do cidadão. Desafio para fazer com que esse 

conhecimento se traduza em bem estar social. 

 

3 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

 

Metas: É cediço que o panorama ideal para a Segurança Pública sinaliza para motivações que 

podem ser oferecidas a todos, conquistando uma atividade cuja auto-estima gerada concorre 

para apressar o alívio da população de supostos grilhões que a torna refém não só da violência, 

mas, contribui também para minimizar o estigma de alguma dificuldade para administrar a 

complexa Segurança Pública, a partir do simples gesto de valorização do quadro pessoal; afinal 

de contas, a segurança do cidadão passa pela valorização e pela formação de seus servidores. 

Torna-se inadmissível a reorganização estrutural, aparelhamento e avanço tecnológico em 

desconsideração à formação ou capacitação técnico-profissional, a fim de que o material humano 

dos componentes da Guarda Municipal de Várzea Grande seja compreendido como ponto-chave 

no processo de atualização institucional, na busca da necessária eficiência. 

Vislumbrando a educação como premissa maior de todo corpo político e socialmente eficaz, não 

seria diferente em relação a grande expectativa social no que permeia à estrutura da Guarda 

Municipal de Várzea Grande. 

 A ausência de uma política de ensino especializada e de uma filosofia aplicada de valorização 

destinada à formação destes profissionais deflagra uma sucessão de erros em relação à imagem 

convencionada ao servidor público, em especial ao Guarda Municipal, dada a especial 

interatividade que precisa manter com a população, condicionando, conseqüentemente, maior 

visibilidade e também fragilidade das atividades afins. 

Desta forma, na tentativa de impelir ações que diminuam os devastadores índices de 

criminalidade, somente será possível com a formação dos agentes multiplicadores de 

conhecimentos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: A Proposta tem a intenção de oferecer condições de formação 

necessárias ao Guarda do Município de Várzea Grande, para que conheça e receba as instruções 

necessárias à atividade peculiar da instituição, especialmente no que se refere à natureza do 

processo de policiamento voltado ao atendimento das necessidades sociais e contato permanente 

com a comunidade, de modo a desenvolver competências para relacionar teoria e prática na 

gestão de suas áreas específicas de atuação profissional, através de análises críticas dos 

problemas a luz do referencial teórico, voltando-se a: 

Capacitação de no mínimo 20(vinte) e no máximo 100 (cem) guardas municipais formados em 
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conformidade com a matriz curricular nacional, no prazo de um ano; 

Fortalecimento da imagem institucional junto à sociedade e estimular a participação do cidadão 

no processo de controle e acompanhamento dos serviços de segurança pública; 

- Melhorar o desempenho profissional; 

- Aumentar a auto-estima; 

- Melhorar as relações interpessoais, intra e interinstitucional; 

- Aumentar os níveis de respeito mútuo; e 

- Promover o estabelecimento de doutrina dentro da Guarda Municipal de Várzea Grande, para 

que com isso, mesmo com a rotatividade do efetivo, todos possam adotar a mesma postura em 

diferentes situações e localidades. 

 

4 - METODOLOGIA A SER UTILIZADA 

O presente Curso de Formação pretende, inicialmente, capacitar um quantitativo de no mínimo 

20 (vinte) e no máximo de 100 (cem) Guardas Municipais de acordo com o que estabelece a 

Matriz Curricular Nacional e o conteúdo programático. 

O curso terá uma Carga Horária total de 616 (seiscentos e dezesseis) horas-aula, por turma, o 

que compreende um período aproximado de 4 (quatro) meses de duração, com aulas expositivas, 

estudos de caso, exercícios práticos em sala de aula, dos estudos dirigidos e independentes, 

seminários, aulas de defesa pessoal e seus devidos equipamentos, pratica de uso equipamentos 

não letais e letais, estágio supervisionado, garantindo a articulação do curso com a realidade 

concreta da sociedade e as áreas afins. 

- Atividade de Classe 

Fixado o limite de 44 horas semanais, distribuídas pelos turnos da manhã, tarde e noite das 

segundas às sábado com duração de quatro horas o turno. 

 - Tempo de Aula 

Cada tempo de aula não deverá ultrapassar a 45 minutos, assim como não deverão ser 

ministradas mais de duas aulas consecutivas em uma mesma disciplina, com exceção das aulas 

práticas. 

 

5 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO- EMENTA DAS DISCIPLINAS  

 

Módulo I (MI) - O Papel das Guardas Municipais e a Gestão Integrada da Segurança 

Pública em nível Municipal. 
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Introdução: As Guardas Municipais, embora jovens, têm um grande valor no contexto da 

segurança pública municipal, seja por suas ações preventivas, seja por suas ações sócio-

pedagógicas junto à comunidade. Hoje, sabe-se, a segurança pública municipal está atrelada à 

atuação inteligente das Guardas Municipais.  

Compreender sua função e atribuição, analisar as formas de intervenção, conhecer técnicas e 

procedimentos compatíveis, refletir acerca de sua identidade institucional e da relevância de seu 

papel dentro da gestão integrada da segurança pública poderá resultar, para o(a) Guarda 

Municipal, uma consolidação vocacional e, para o(a) munícipe, na sensação de maior segurança e 

bem-estar. 

A possibilidade de vida em sociedade está diretamente relacionada ao estabelecimento de 

normas disciplinadoras, que delimitem as regras de convivência e sobrevivência.  

A Guarda Municipal tem em seu nascedouro a dinâmica de atender as reivindicações dessa 

sociedade, devendo pautar sua conduta de acordo com a Lei, a ética e o respeito aos direitos 

humanos. O conhecimento das normas permite também à Guarda Municipal orientar os(as) 

cidadãos(ãs) acerca de seus direitos e deveres. 

 

 Objetivos: Discutir e analisar a função e a atribuição da Guarda Municipal;  

Conhecer as técnicas e procedimentos operacionais;  

Analisar as atitudes éticas compatíveis com a de um representante do poder público imbuído de 

promover os direitos e deveres humanos;   

Propiciar uma reflexão acerca das concepções de políticas de segurança pública numa sociedade 

democrática e os papéis dos diversos atores envolvidos;  

Instruir e respaldar a Guarda Municipal quanto ao exercício de suas funções nos limites da Lei.  

  

Estrutura Curricular  

 

 MI.1 – Funções e Atribuições das Guardas Municipais  

  

Objetivo: esta disciplina tem por objetivo favorecer a interação dos indivíduos (guardas) entre si 

e com a sociedade, bem como propiciar a compreensão de necessidades básicas comuns aos 

seres humanos e do impacto que estas necessidades, especialmente quando não atendidas, têm 

sobre seu comportamento e sobre a sociedade como um todo.  

1.1- Análise e Discussão Crítica das Relações Humanas no cotidiano das Guardas Municipais.  

• Compreensão das necessidades básicas da comunidade;  

• Interação social - reflexão sobre diferentes formas de ação /reação;  

• Análise situacional;  
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• Técnicas de expressão oral e corporal na abordagem do cidadão em situações cotidianas e 

críticas;  

• Preparo psicológico na administração de conflitos.  

  

MI.1.2 - Ética, Direitos Humanos e Cidadania  

 

Objetivo: a Disciplina tem por objetivo refletir acerca do comportamento humano, daquilo que 

convém ou não fazer, além de motivar para análise e discussão dos valores estabelecidos pela 

sociedade e como eles se expressam na prática profissional. Objetiva, também, subsidiar a 

reflexão quanto aos direitos fundamentais da pessoa humana.  

 1.2.1 - A correlação entre os aspectos fundamentais da ética e a prática profissional;  

1.2.2 - Análise e discussão crítica acerca da vocação profissional e da responsabilidade social do 

servidor público enquanto servidor do público;  

1.2.3 - Análise e discussão crítica quanto às concepções de políticas de segurança pública e 

direitos humanos;  

1.2.4 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

•  Abordagem histórica e instrumental;  

1.2.5 - Garantia de direitos (com noções legais) voltada para o(a):  

• Idoso;  

• Criança e adolescente;  

• Pessoa portadora de deficiência;  

• Consumidor;  

• Etnia / raça;  

• Gênero;  

• Religião;  

• Orientação sexual.  

1.2.6 - O papel da Guarda Municipal, numa sociedade democrática, enquanto promotora de 

direitos humanos e cidadania.  

 

MI.1.3  -  Diferentes Concepções de Políticas de Segurança Pública e das Funções dos 

Profissionais de Segurança Pública Urbana numa Sociedade Democrática. 

 

Objetivo: favorecer à Guarda Municipal informações  histórico/culturais das instituições de 

segurança pública. Incentivar a discussão e análise das políticas de segurança pública e de como 

as Guardas Municipais estão inseridas neste processo. Colaborar na formação da identidade 

institucional, a partir da compreensão dos papéis definidos dos operadores de segurança pública 
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urbana, com foco na integração dos diversos segmentos operativos.  

 1.3.1- Uma abordagem histórico-cultural das instituições de segurança pública;  

1.3.2- Discussão e análise crítica das concepções de políticas de segurança urbana;  

1.3.3- Aprendizagem sobre formulação, implementação, avaliação e acompanhamento de 

políticas de segurança pública no âmbito da municipalidade e em parceria com outros órgãos de 

segurança e comunidade, garantindo a interatividade;  

1.3.4- O papel do(a) policial militar;  

1.3.5- O papel do(a) policial civil;  

1.3.6- O papel do(a) guarda municipal;  

1.3.7- O papel do(a) bombeiro(a);  

1.3.8- O papel do(a) policial federal;  

1.3.9- O papel do(a) policial rodoviário federal;  

1.3.10- O poder de polícia, o poder da polícia e o poder discricionário da Guarda Municipal;  

1.3.11- O controle interno e externo da ação da Guarda Municipal.  

 MI.1.4 – Legislação.  

 

Objetivo: informar, instruir e respaldar o(a) Guarda Municipal a fim de que exerça suas funções 

nos limites da Lei.  

1.4.1 - Direito – sua concepção e função;  

1.4.2 -A Segurança Pública nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica Municipal;  

1.4.3 - Noções de direito penal:  

• Conceituação;  

• Tipologia do crime;  

• Contravenção penal;  

• Crimes hediondos; • Uso e abuso de substâncias psicoativas suscetíveis de provocar: 

• Dependência;  

1.4.4 - Noções de Processo Penal:  

• Constrangimento ilegal;  

• Prisão em flagrante;  

• Crimes cometidos contra a administração pública \ patrimônio público, por funcionário público 

ou terceiros;  

1.4.5 - Noções de legislações locais, específicas ao município:  

• Plano diretor municipal;  

• Posturas municipais;  

• Lei de implantação/criação da Guarda Municipal;  

• Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande;  
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• Estatuto dos servidores municipais de Várzea Grande;  

• Legislação especial: lei seca, solo urbano, tolerância;  

1.4.6-O papel constitucional das Guardas Municipais:  

• Art.144, §8º da CF\1988;  

1.4.7 - O profissional de segurança pública e o abuso de autoridade à luz da Constituição 

Federal;  

1.4.8 - Juizados Especiais;  

1.4.9 - Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação:  

• Análise e discussão crítica dos aspectos relevantes no contexto da Segurança Pública;  

1.4.10 - Dos direitos e garantias fundamentais:  

• Artigo 5º da Constituição Federal;  

1.4.11- Noções de Direito Ambiental:  

• Proteção dos animais e crimes contra a fauna;  

• Preservação das florestas e reservas;  

• Edificações irregulares;  

• Pichação;  

• Proteção à biodiversidade.  

  

MI.1.5- Técnicas e Procedimentos Operacionais (TPO) das Guardas Municipais 

 

Objetivo: discutir e analisar as técnicas e procedimentos operacionais pertinentes à atuação da 

Guarda Municipal. Refletir acerca da intervenção que deverá ser voltada para a mediação de 

conflitos, com orientação aos cidadãos. Analisar e compreender o Diagnóstico Local de Segurança 

Municipal.  

1.5.1- Técnicas:  

• Técnicas de vigilância (métodos e modalidades);  

• Técnicas de controle e mediação de manifestações coletivas;  

• Técnicas de abordagem a pessoas e veículos (criança em local indevido no carro);  

• Técnicas de mediação e resolução de conflitos;  

• Técnicas de preservação do local da ocorrência;  

• Sistemas de comunicação / telecomunicação;  

 1.5.2- Procedimentos quanto ao(s) :  

• Bens, serviços e instalações;  

• Trabalhadores informais / comércios ambulantes;  

• População de rua;  

• Crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social;  
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• Adolescentes em conflito com a lei;  

• Venda de substâncias psicoativas a crianças e/ou adolescentes por estabelecimentos 

comerciais;  

• Usuários de substâncias químicas que levam à dependência;  

• Exploração sexual infanto-juvenil;  

• Pessoa com deficiência;  

• Pichação;  

• Assistência ao idoso;  

• Assistência ao turista;  

• Inobservância das normas de preservação ambiental;  

• Acidentes;  

• Acidentes de trânsito;  

• Acidentes com produtos de alta periculosidade;  

• Artefatos ou correspondências suspeitas e explosão de bomba;  

• Situações peculiares do município.  

   

MI.1.6-Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate a Incêndios:  

 

Objetivo: promover a compreensão das normas e técnicas necessárias à segurança de 

instalações físicas e à prevenção e combate a incêndio.  

 1.6.1 - Conceituação, normas, técnicas e procedimentos voltados para a proteção do patrimônio 

e a prevenção de sinistros.  

  

MI.1.7 – Noções Básicas de Primeiros Socorros. 

 

Objetivo: habilitar para a prestação de atendimento básico às vítimas de acidentes ou males 

súbitos, até a chegada de auxílio qualificado, quando for necessário.  

 • A responsabilidade ética e legal no atendimento pré-hospitalar;  

• Avaliação do cenário do acidente;  

• Procedimentos e técnicas socorristas.  

 

2 – A gestão integrada da segurança pública  

 

Objetivo: oportunizar a discussão e análise da do Programa de Segurança Pública para o Brasil, 

conceituação, métodos, processos, oportunidades e desafios, modalidades de articulação e meios 

de superação de obstáculos à implementação das ações integradas no campo da segurança 
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pública urbana.  

  

2.1 - Sistema Único de Segurança Pública – SUSP  

• Conceituação de integração;  

• Estrutura e funcionamento;  

• Modalidades de inserção do município no SUSP.  

 

 2.2 – Gestão Integrada da Segurança Pública Municipal  

• Análise e compreensão crítica dos processos e métodos existentes nos municípios no âmbito da 

Segurança Pública Municipal;  

• Análise das vantagens e das modalidades de coordenar e articular as práticas dos diferentes 

profissionais de segurança pública agindo no município. Possibilidades de Interação entre Polícia 

Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal;  

• Análise da importância e possibilidades de articulação do trabalho com o Ministério Público, o 

Judiciário e com os organismos responsáveis pela implementação de políticas públicas, tais 

como: Educação, Saúde, Planejamento Urbano, Trabalho, Criança e Adolescente, entre outros;  

• Análise das vantagens de integrar ao trabalho a sociedade civil organizada, (Conselhos 

Comunitários, entre outros);  

• Análise dos obstáculos a esta visão e ação integradas e dos meios de superá-los localmente.  

 

 Módulo II (MII) – Apropriação do Espaço Público 

  

Introdução: o ordenamento do espaço público constitui-se num grande desafio para a Guarda 

Municipal. A rua é o espaço onde as diferenças e desigualdades são notórias. A compreensão da 

diversidade cultural, do processo migratório e suas conseqüências, e da situação sócio-econômica 

são fundamentais para a ação eficaz dos agentes em situações de conflito.  

  

Objetivo: favorecer a compreensão do processo de urbanização;  

Avaliar criticamente os indicadores sociais constantes no Diagnóstico Local de Segurança e 

propor modalidades de intervenção em consonância com a Legislação vigente.  

  

Estrutura Curricular  

  

MII.1- Espaço público, Guarda Municipal e Comunidade  

  

1.1 – O Processo de Urbanização no Brasil, no Estado e no Município, nos Últimos Cinqüenta 
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Anos’, do ponto de vista Econômico, Social, Cultural e Demográfico e as conseqüências desse 

processo urbanístico na qualidade de vida do munícipe. História e evolução da cidade.  

1.2 - Discussão Crítica do Conceito de Comunidade.  

1.3 - A concepção de guarda comunitária.  

1.4 - Definição do espaço público e identificação das atribuições federais, estaduais e municipais 

neste espaço.  

1.5 - Técnicas e procedimentos na observação e encaminhamento, aos órgãos competentes, de 

possíveis comprometimentos no fornecimento adequado de serviços à população tais como: 

transportes, água, esgoto, iluminação, comunicações etc.  

1.6 - A utilização democrática do espaço público e as diversas manifestações de violação deste 

espaço: estacionamento abusivo, poluição das águas, degradações, pichações, poluição sonora, 

entre outras.  

1.7 - Técnicas e procedimentos na fiscalização, com objetivo de assegurar a utilização 

democrática do espaço público através da educação dos usuários, mediação de conflitos e 

prevenção de infrações.  

   

 Módulo III (MIII) – Estrutura e Conjuntura para prática da Cidadania  

  

Introdução: o profissional de segurança pública que, por sua atuação eficaz, atua coibindo 

infrações administrativas, tais como as infrações de trânsito, observa e informa a existência de 

buracos nas ruas, semáforos com defeito, sinalização inadequada ou danificada, iluminação 

precária, terrenos baldios, árvores não podadas, degradação de instalações físicas e que, além 

disto, protege o patrimônio ambiental e desempenha atividades sócio-pedagógicas junto à 

comunidade, sem dúvida, estará colaborando para a qualidade de vida dos(as) cidadãos(ãs).  

 

 Objetivo: oportunizar a discussão sobre a complexidade do fenômeno da violência e 

proporcionar informações e conhecimentos para o planejamento eficiente e eficaz de ações sócio-

pedagógicas, além de capacitar o(a) agente para o trabalho em grupo, para que possa atuar em 

colaboração com os(as) profissionais das áreas da educação, saúde, ação social e meio-

ambiente, em benefício da cidade como um todo.  

Capacitar o(a) guarda municipal no uso de técnicas de defesa que propiciem a preservação da 

integridade física do(a) guarda municipal e de terceiros.  

Habilitar o(a) agente para lidar com situações nas quais estejam envolvidas grandes cargas 

emocionais de forma técnica eficaz, especialmente pelo desenvolvimento de uma adequada 

leitura situacional e de habilidades no uso da palavra.  
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Estrutura Curricular  

  

MIII.1 – Violência e (in)segurança pública:  

 

Objetivo: aprofundar a análise do fenômeno da violência enquanto um conjunto dinâmico de 

fatores e suas conseqüências na vida dos indivíduos e da sociedade. Elaborar propostas de 

intervenção a partir de ações preventivas e como a Guarda Municipal deverá participar no 

cotidiano da comunidade.  

  

1.1- Noções da sociologia da violência;  

1.2- Análise crítica e ações preventivas das prováveis causas indutoras de violência;  

1.3-Violência da escola e na escola e sua prevenção;  

1.4- Violência doméstica e de gênero e sua prevenção;  

1.5- Homofobia e sua prevenção;  

1.6- Violência interpessoal, institucional e estrutural e sua prevenção;  

 MIII.2- Movimentos sociais 

 

Objetivo: orientar as Guardas Municipais na compreensão das origens e razões da existência dos 

movimentos sociais, bem como o papel dinâmico que eles desempenham em toda sociedade. 

Levá-las também a conhecer a diversidade destes movimentos que tanto podem ser de ordem 

social (reivindicações sindicais, lutas pela terra, por transporte urbano, moradia etc.), como de 

ordem diretamente política (Movimento das ―Diretas já‖, caras pintadas e outros), podendo 

envolver qualquer segmento da sociedade em termos etários, sociais, étnicos, culturais e de 

gênero. Estes movimentos são regulados por direitos e deveres a serem respeitados.  

 

 2.1- Conhecer o papel dos Movimentos Sociais na sociedade  

• Estudo sobre as transformações políticas e sociais ocorridas no país, marcadas por fortes 

movimentos sociais. Caberá a cada curso escolher o período histórico a ser estudado.  

2.2-Conhecer a diversidade e os conteúdos dos principais Movimentos  

Sociais no Brasil.  

• Estudo das principais questões e conflitos na origem dos Movimentos Sociais: posse da terra, 

reivindicações salariais, moradia, transporte urbano, direito à saúde, à educação etc.  

• Estudo dos segmentos sociais que se manifestam e de suas representações políticas e sindicais: 

todas as categorias de trabalhadores, desempregados, aposentados, sem terra, mulheres, 

negros, índios, homossexuais e pessoas com deficiência.  

• Estudo da legislação que garante a livre manifestação destas diversas categorias.  
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2.3-Conhecer os Movimentos Sociais em seu Estado e Município  

• Conhecer, no Estado e na cidade a que pertence a Guarda Municipal, os diferentes Movimentos 

Sociais nos últimos dez anos: as categorias que se manifestaram e se manifestam hoje 

compreendendo, em seus diversos ângulos, os conteúdos de suas reivindicações e a reação das 

forças da ordem em face deles;  

• Fazer um balanço crítico da atuação dos (as) profissionais de Segurança Pública, 

particularmente das Guardas, junto aos movimentos sociais, procurando compreender as razões 

dos possíveis equívocos e sugerindo normas para atuações futuras.  

  

MIII.3 – Atividades sócio-pedagógicas da Guarda Municipal de caráter preventivo:  

  

Objetivo: capacitar a Guarda Municipal para desenvolver atividades sócio-pedagógicas, em 

colaboração com a equipe multidisciplinar da rede educacional, que incentivem crianças e 

adolescentes à formulação e implementação de uma proposta de engajamento cidadão e 

humanista na comunidade, extrapolando o ambiente escolar através do envolvimento, 

sensibilização do entorno. Orientar para o planejamento de ações comunitárias (ex.: palestras, 

atividades extraclasses, tais como: apoio às visitas aos museus, aos centros culturais, atividades 

de ecoturismo, participação nos conselhos comunitários, entre outros), promovendo também a 

integração de outras secretarias, em especial a de Educação.  

Incentivar a criação de grupos de discussão com as crianças, adolescentes e suas famílias, sobre 

a importância da preservação ambiental, da proteção do patrimônio público, da educação no 

trânsito, da importância da tolerância na diversidade, entre outros temas, buscando desenvolver 

uma consciência coletiva de desconstrução da violência e promoção da paz.  

 

 

 

3.1- Na Comunidade Escolar e entorno: Uma proposta de engajamento cidadão e 

humanista. 

 

3.1.1- Noções básicas de compreensão do desenvolvimento da criança e do adolescente:  

• Inteligências múltiplas / emocional – Inteligência moral;  

• Personalidade / caráter / autonomia.  

3.1.2 – Jogos e recreações como instrumentos de trabalho sócio pedagógico com crianças e 

adolescentes;  

3.1.3 - Didática e técnicas de oratória;  

3.1.4 - Como planejar e realizar palestras sócio-educativas, enfocando a segurança pessoal e 
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coletiva, a prevenção ao uso e abuso de drogas, a responsabilidade do cidadão na preservação 

ambiental e educação para o trânsito, o respeito às diferenças;  

3.1.5 – A inserção do(a) guarda municipal na equipe multidisciplinar da rede educacional e sua 

atuação na mobilização comunitária e no engajamento de crianças e adolescentes para atuarem 

como multiplicadores da paz.  

3.1.6 - Escola de Pais: Noções básicas de como planejar e implementar no espaço educacional, 

em colaboração com a equipe multidisciplinar da comunidade escolar, grupos de discussão com 

os pais, para refletir e debater temas tais como: valores, a influência da Mídia, drogadição, 

responsabilidade ética e social  da família e dos adultos envolvidos na comunidade escolar na 

redução da violência, entre outros.  

3.1.7 – Participar ativamente, junto com a equipe multidisciplinar, da análise e discussão crítica 

da implementação das políticas sociais públicas no âmbito municipal (educação, saúde, ação 

social, entre outras), à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e de como a comunidade 

escolar poderá contribuir para a minimização das violações de direitos;  

3.1.8 – Compreensão das culturas regionais dentro da comunidade escolar.  

3.2 - No Ordenamento do Trânsito 

  

Objetivo: discutir e analisar o Código de Trânsito Brasileiro, compreender o papel da Guarda 

Municipal no ordenamento do trânsito, conhecer os equipamentos para o exercício funcional e 

promover, junto à comunidade, ações de prevenção às infrações.  

 3.2.1- Legislação de Trânsito (CTB);  

3.2.2- O Papel da Guarda Municipal no Trânsito;  

3.2.3 - Educação para o Trânsito;  

3.2.4- Emprego dos Equipamentos para Fiscalizar e Orientar o Trânsito; 

3.2.5 – Elaboração de Boletim de acidente de transito sem vítima. 

 

3.3- Na Preservação Ambiental 

  

Objetivo: favorecer a Guarda Municipal oportunidades de reflexão quanto ao seu relevante papel 

na preservação ambiental e os métodos e técnicas necessários ao desempenho de suas funções 

como educador e fiscalizador dos direitos e deveres do cidadão para com o meio ambiente.  

3.3.1 – Proteção à biodiversidade;  

3.3.2 – O Papel da Guarda Municipal na Defesa do Meio Ambiente;  

3.3.3 – Educação Ambiental;  

3.3.4 – Solo, Erosão, Recursos Hídricos;  

3.3.5 – Ocupação irregular do solo;  
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3.3.6 – Uso inadequado dos Recursos Naturais;  

3.3.7 – Sustentabilidade;  

3.3.8 – Reciclagem.  

  

MIII.4- O uso legal e progressivo da força, da arma de fogo e defesa pessoal.  

 

Objetivo: discutir e analisar o uso legal e progressivo da força, pelos guardas municipais, com 

amparo de sua responsabilidade ética para com a comunidade, os mecanismos disponíveis para a 

proteção de sua integridade física, psíquica e a de terceiros, na sua instituição, e nos Princípios 

Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos  

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, efetivando o Código de Conduta para os 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, das Nações Unidas.  

  

4.1- O Uso legal e progressivo da Força  

Apresentação e estudo dos fundamentos jurídicos sociais, sob aspecto moral e técnico, dos 

modelos de uso da força. Recomenda-se o Modelo FLETC ou de estrutura semelhante.   

 

4.2 - Condicionamento Físico  

Desenvolvimento de atividades que possam gerar mudança de comportamento, criando o hábito 

da atividade física e capacitando o guarda municipal ao exercício de suas atividades profissionais.  

 

4.3 - Defesa Pessoal  

Desenvolvimento de técnicas centradas nos fundamentos de ―Conter/Defender, Imobilizar e 

Conduzir‖, aplicadas como nível alternativo de força prevista no modelo de Uso Legal e 

Progressivo da Força adotado. 

 

4.4- Emprego de Equipamentos não Letais e Letais.  

 4.4.1- Emprego de Equipamentos não Letais.  

Objetivo: Proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento sobre a 

utilização dos equipamentos não letais, empregados na defesa de sua integridade física e/ou de 

terceiros, e no estrito cumprimento do dever legal, se assim for amparado em lei, obedecendo às 

recomendações sobre o uso legal e progressivo da força, segundo o ordenamento jurídico vigente 

e os tratados internacionais, em que o Brasil for signatário.  

  

Parte Teórica:   

- O que são equipamentos não letais;  
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- O aspecto legal, moral e psicológico de seu uso;  

- A visão humanística do seu emprego;  

- Emprego tático do equipamento não letal;  

- Letal x não Letal – seus riscos e conseqüências (vitimização);  

- A relação custo x benefício (social e previdenciário);  

- Equipamentos e munições não letais.  

  

Parte Prática:  

 - Apresentação dos equipamentos e munições não letais;  

- Utilização do equipamento não letal, empregado pela instituição.  

  

4.4.2- Emprego de Equipamentos Letais.  

  

Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e 

utilização do equipamento letal, utilizado na defesa de sua integridade física e/ou de terceiros, ou 

no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 

internacionais. Introdução ao Uso da Arma de Fogo.  

Instrução Básica:  

- E evolução Histórica das armas e a Legislação aplicada;  

- O uso legal e legítimo da Arma de Fogo;  

- Classificação e Nomenclatura das armas de fogo e munições;  

- Emprego Tático da arma de fogo e munições;  

- Regras de segurança com armas de fogo (Revolver cal. 38, Carabina cal. 12 e Pistolas);  

- Equipamentos e acessórios da arma de serviço (Revolver cal. 38, Carabina cal. 12 e Pistolas);  

- O equipamento letal como alternativa tática de força – Modelo de Uso Legal Progressivo da 

Força;  

- Limpeza e conservação da arma de uso individual (Revolver cal. 38, Carabina cal.; 12 e 

Pistola).  

- Instrução Preparatória Para o Tiro de arma de fogo (Revolver cal. 38, Carabina cal.; 12 e 

Pistola):  

- Regras de segurança na prática do tiro (Revolver cal. 38, Carabina cal.; 12 e Pistola);  

- Manuseio e apronto da arma de fogo, e acessórios, para o serviço (Revolver cal. 38, Carabina 

cal.; 12 e Pistola); 

- Fundamentos do tiro (Análise da situação; Empunhadura da arma; Posição para o Tiro;  

Pontaria; Respiração para o tiro; Puxada do Gatilho; Avaliação da situação;  

- Carregamento, descarregamento e troca de carregador (Revolver cal. 38, Carabina cal.; 12 e 
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Pistola); 

- Técnicas de coldreamento e saque da arma de fogo (Revolver cal. 38 e Pistola); 

- Prática de tiro em seco, com munição de manejo, utilizando as técnicas escolhidas (Revolver 

cal. 38, Carabina cal. 12 e Pistola).  

- Prática do (Tiro com Revolver cal. 38, Carabina cal. 12 e Pistola).  

- Fundamentos da Prática de Tiro para Guardas Municipais:  

  

Prática do Tiro com Revólver/Pistola/Carabina.  

  

Fundamentos da Prática de Tiro para Guardas Municipais:  

Recomenda-se, para a prática do tiro de revólver/Pistola e/ou Carabina, técnicas de tiro capazes 

de minimizar os efeitos do estresse da situação sobre os fundamentos do tiro. A posição 

―Isósceles‖ ou ―Ayoob‖ (stress-fire) para o tiro de pé e ajoelhado, são indicadas.  

Recomenda-se, ainda, a adoção de distâncias de treinamento igual ou inferior a dez metros, 

respeitando-se, assim, o emprego tático do armamento de porte utilizado, bem como o 

treinamento de tiro avançado, com arma partindo do coldre. O nível de dificuldade deverá 

obedecer a uma ordem crescente de dificuldade, considerando a distância, a posição de tiro e a 

situação da arma, na mão ou no coldre. Recomenda-se como técnica de cadência de disparos: 

Tiro a Tiro (singelo), ou aos pares (double tap). 

 

Treinamento do Tiro com Revolver cal. 38: 

 

Básico 2 – Revólver: Total de 100 disparos. Cadência Tiro a Tiro ou  

double tap, aos pares.  

- Posição de Pé – distância de 6 metros: 15 disparos (seqüência de cinco disparos) com recarga 

da arma.  

- Posição de Pé – distância de 8 metros: 15 disparos com recarga da arma.  

- Posição Ajoelhada – distância de 8 metros - 15 disparos com recarga da arma.  

- Posição Ajoelhada – distância de 10 metros - 15 disparos com recarga da arma.  

- Avaliação do Aprendizado:  

Posição de Pé: 10 disparos a 6 metros e 10 disparos a 8 metros, com recarga da arma.  

- Posição Ajoelhada: 10 disparos a 8 metros e 10 disparos a 10 metros, com recarga da arma. 

 

Treinamento do Tiro com Pistola:   

  

Básico 2 – Pistola: Total de oitenta disparos. Cadência Tiro a Tiro ou double tap, aos pares.  



   

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  

47 

  

- Posição de Pé – distância de 6 metros: 10 disparos com recarga da arma (cinco cartuchos por 

carregador).  

- Posição de Pé – distância de 8 metros: 10 disparos com recarga da arma (cinco cartuchos por 

carregador).  

- Posição Ajoelhada – distância de 8 metros - 10 disparos com recarga da arma (cinco cartuchos 

por carregador).  

- Posição Ajoelhada – distância de 10 metros - 10 disparos com recarga da arma (cinco cartuchos 

por carregador).  

- Avaliação do Aprendizado:  

Posição de Pé: 10 disparos a 6 metros e 10 disparos a 8 metros, com recarga da arma (cinco 

cartuchos por carregador).  

 - Posição Ajoelhada: 10 disparos a 8 metros e 10 disparos a 10 metros, com recarga da arma 

(cinco cartuchos por carregador).  

 

Treinamento do Tiro com Carabina calibre 12: 

- Posição de Pé – distância de 6 metros: 10 disparos com recarga da arma.  

 

Módulo IV (MIV) – Comunicação e Gerenciamento da informação  

  

Introdução: boa comunicação é necessária em todos os relacionamentos, tendo a Guarda 

Municipal entre suas funções a de mediar a resolução de conflitos, tornando-se imprescindível 

para estes operadores da segurança urbana conhecer, compreender e ter acesso aos meios de 

comunicação, saber quais são, como podem ser utilizados e como colaboram na execução de seu 

trabalho, os recursos tecnológicos disponíveis.  

 

Objetivo: discutir a importância de se ter banco de dados, com um núcleo de coletas, 

organização, processamento, análise e difusão de dados e a adoção da metodologia do 

geoprocessamento.  

  

MIV.1 – COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA PÚBLICA.  

  

1.1- Noções de Língua Portuguesa para preenchimento de documentos (técnicas de redação, 

narração, descrição da pessoa).  

1.2- Telecomunicação e os serviços de utilidade pública como instrumentos na prevenção da 

violência e da criminalidade.   



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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1.3- Discussão da relevância de uma rotina de registro, guarda e gerenciamento das 

informações.   

1.4- Conhecer o banco de dados de informações criminais, urbanas, socioeconômicas e a atuação 

local.   

1.5- Gerenciamento da informação e intervenções da GM.   

1.6- Orientação para relação com a mídia.  

  

Módulo V (MV) – Relações e Condições de Trabalho das Guardas Municipais  

  

Introdução: a história do trabalho humano, em sua evolução, tem se modificado 

substancialmente, no sentido da melhoria das condições de trabalho e do estabelecimento de 

garantias básicas para o trabalhador, sem, entretanto, esquecer dos deveres.   

  

Objetivo: fomentar o interesse pela discussão da relação jurídica de trabalho (direitos e 

deveres) e o conhecimento dos aspectos garantidores de tal relação contribuindo, com isto, para 

que o(a) Guarda Municipal possa atuar com segurança dentro de suas atribuições.  

  

MV.1 – RELAÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO (DIREITOS E DEVERES)  

  

1.1 - Análise e discussão crítica quanto à segurança no trabalho:  

• Postos de Serviço;  

• Prevenção de acidentes;  

• Equipamentos compatíveis à atuação funcional.  

1.2 – A ética na relação chefia / subordinado;  

1.3 – Saúde do Trabalhador; 

1.4 – Análise e discussão do Regimento Interno; 

1.5 – Direitos e deveres trabalhistas (conforme o regime jurídico: celetista ou estatutário)  

  

Módulo VI (MVI) – Atividades Extra-Classe e Avaliação  

  

Objetivo: em razão da dinâmica entre o conhecimento teórico e a realidade prática, é 

imprescindível que seja possibilitado aos profissionais da Guarda Municipal, em treinamento, o 

debate acerca de circunstâncias / fatos que tenham ocorrido na própria municipalidade ou em 

outros municípios / Estados, envolvendo o tema da Segurança Pública Municipal, assim como o 

contato com autoridades / teóricos renomados ou executores de políticas públicas em segurança 

pública.  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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Além disso, é também imprescindível que a avaliação do processo de ensino e aprendizagem seja 

realizada constantemente durante a execução da capacitação.  

MVI.1 – Estágio Supervisionado 

MVI.2 – Palestras  

MVI.3 – Avaliação 

 

6 – CARGA HORÁRIA 

Módulo I: O Papel das Guardas Municipais e a Gestão Integrada da Segurança Pública em Nível 
Municipal  

Carga Horária: 172 h/a  

 

1 – FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS GUARDAS MUNICIPAIS 

1.1 Análise e Discussão Crítica das Relações Humanas no Cotidiano das Guardas 
Municipais 

12h/a 

1.2 Ética, Direitos Humanos e Cidadania 16h/a 

1.3 Diferentes Concepções de Políticas de Segurança Pública e as Diferentes 

Funções dos Profissionais da Segurança Pública Urbana numa sociedade 
democrática 

16h/a 

1.4 Legislação 30h/a 

1.5 Técnicas e Procedimentos Operacionais das Guardas Municipais 40h/a 

 

1.6 Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate a Incêndios 12h/a 

 

1.7 Noções Básicas de Primeiros Socorros 32h/a 

Carga horária total 158 h/a 

 

2 - A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

2.1 Sistema Único de Segurança Pública – SUSP 02h/a 

2.2 Gestão Integrada da Segurança Pública Municipal 12h/a 

Carga horária total 14 h/a 

 

Módulo II: Apropriação do Espaço Público - Carga Horária: 30 h/a  

 

1 - ESPAÇO PÚBLICO, GUARDA MUNICIPAL E COMUNIDADE 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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1.1 O Processo de Urbanização no Brasil, no Estado e no Município, nos últimos 
cinqüenta anos do ponto de vista econômico, social e demográfico e as 
conseqüências desse processo urbanístico na qualidade de vida do munícipe  

8h/a 

1.2 Discussão Crítica do Conceito de Comunidade 02h/a 

1.3 A Concepção de Guarda Comunitária 08h/a 

1.4 Definição do espaço público e identificação das atribuições federais, 
estaduais e municipais neste espaço 

02h/a 

1.5 Técnicas e procedimentos na observação e encaminhamento aos órgãos 
competentes, de possíveis comprometimentos no fornecimento adequado de 
serviços à população, tais como transportes, água, esgoto, iluminação, 
comunicações etc. 

04h/a 

1.6 A utilização democrática do espaço público e as diversas manifestações de 
violação desse espaço (consideradas as peculiaridades de cada município): 

estacionamento abusivo, poluição das águas, degradações, pichações, 
poluição sonora, entre outras. 

02h/a 

1.7 Técnicas e procedimentos na fiscalização para assegurar a utilização 
democrática do espaço público pela educação dos usuários, mediação de 
conflitos e prevenção de infrações.  

04h/a 

Carga horária total 30h/a 

 

Módulo III: Estrutura e Conjuntura para a Prática da Cidadania  

Carga Horária: 298 h/a  

 

1 - VIOLÊNCIA E (IN) SEGURANÇA PÚBLICA 

1.1 Noções da Sociologia da Violência 02h/a 

1.2 Análise Crítica das Prováveis Causas Indutoras da Violência 04h/a 

1.3 Violência da Escola e na Escola   04h/a 

1.4 Violência Doméstica e de Gênero 04h/a 

1.5 Homofobia 02h/a 

1.6 Violência Interpessoal, Institucional e Estrutural 04h/a 

Carga horária total 20h/a 

  

 

2 - MOVIMENTOS SOCIAIS 

2.1 Conhecer o papel dos Movimentos Sociais na sociedade 04h/a 

2.2 Conhecer a diversidade e os conteúdos dos principais Movimentos Sociais no 

Brasil 

04h/a 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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2.3 Conhecer os Movimentos Sociais em seu Estado e Município 10h/a 

Carga horária total 18h/a 

 

3 - ATIVIDADES SÓCIOPEDAGÓGICAS DA GUARDA MUNICIPAL DE CARÁTER 
PREVENTIVO  

3.1 Na Comunidade Escolar 30h/a 

3.2 No Ordenamento do Trânsito 32h/a 

3.3 Na Preservação Ambiental 12h/a 

Carga horária total 74h/a 

 

4 - O USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORÇA, DA ARMA DE FOGO E DEFESA 
PESSOAL  

4.1 O uso legal e progressivo da Força 06h/a 

4.2 Condicionamento Físico 40h/a 

4.3 Defesa Pessoal 40h/a 

4.4 Emprego de Equipamentos Letais e Não Letais 100h/a 

Carga horária total 186h/a 

 

 

Módulo IV: Comunicação e Gerenciamento da Informação  

Carga Horária: 24h/a   

  

1 - COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA PÚBLICA  

1.1 Noções da Língua Portuguesa(redação, narração e descrição) 06h/a 

1.2 Telecomunicação e os Serviços de Utilidade Pública Como Instrumento na 

Prevenção da Violência e da Criminalidade 

04h/a 

1.3 Discussão da relevância de uma rotina de registro, guarda e 

gerenciamento das informações  

04h/a 

1.4 Geoprocessamento de Informações Criminais, Urbanas, Sócio-  

Econômicas e a Atuação Local  

04h/a 

1.5 Gerenciamento da Informação e intervenções GM 04h/a 

1.6 Orientação para o Relacionamento com a Mídia 02h/a 

Carga horária total 24h/a 

  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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Módulo V: Relações e Condições de Trabalho das Guardas Municipais  

 Carga Horária: 24h/a  

  

1 - RELAÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO (DIREITOS E DEVERES) 

1.1 Análise e Discussão Crítica Quanto a Segurança no Trabalho 06h/a 

1.2 Ética na Relação Chefia/Subordinado 02h/a 

1.3 Saúde do Trabalhador 04h/a 

1.4 Análise e Discussão do Regimento Interno 06h/a 

1.5 Direitos trabalhistas (conforme o regime trabalhista: celetista ou 
estatutário)  

06h/a 

Carga horária total 24h/a 

Módulo VI: Comunicação e Gerenciamento da Informação  

Carga Horária: 68 h/a  

  

1.1 Estágio Supervisionado 40h/a 

1.1 Palestras/Debates 16h/a 

1.2 Avaliação 12h/a 

Carga horária total 28h/a 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO DE FORMAÇÃO: 616 H/A  

 O Material Didático e outros a ser utilizado no presente curso ficarão a cargo da pessoa jurídica 
contratada para ministrá-los. 

 

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Despesas decorrentes da contratação de pessoa jurídica para aplicação do Curso de Formação 

ocorrerão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município de Várzea 

Grande, Guarda Municipal, aprovado para o Exercício Financeiro de 2013, na seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Órgão Secretaria da Guarda Municipal 15 

Unidade 

Orçamentária 

Gabinete do Secretário 01 

Função Segurança Pública 06 

Subfunção Administração Geral 122 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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Programa Apoio administrativo 2 

Atividade Manutenção das atividades da 

Guarda Municipal  

2059 

Elemento de 

Despesa 

Outros serviços de terceiros 3.3.90.39.00.00.00.00.0999.0

00000 
 

8 – VALOR DA CAPACITAÇÃO 

A proposta deverá ser encaminhada conforme item 15 deste Termo, onde sendo necessário, o 

valor total da proposta será divido pelo total de alunos previstos, individualizando o valor de cada 

aluno, caso a necessidade do numero de alunos seja incompatível com as propostas 

apresentadas.  

9 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1 - A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pelo Município de Várzea Grande, por 

intermédio da Guarda Municipal, através de fiscal, conforme o Art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 

1993 e suas alterações; 

9.2 - O fiscal devera acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento diário da capacitação dos novos 

Guardas Municipais; 

9.3 - O servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços será o 

servidor em exercício na função de Comandante da Guarda Municipal do Município de Várzea 

Grande – Louriney dos Santos Silva – CPF nº 544.513.961-15 e/ou seu substituto legal 

Subcomandante da Guarda Municipal – Sirlei Salete Piasecki – CPF nº 428.054.301.15, ou 

aqueles que estiverem nos respectivos cargos na época da execução do curso de formação; 

9.4 - A contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade 

competente do Município de Várzea Grande / Guarda Municipal; 

9.5 - A presença da fiscalização do Município de Várzea Grande / Guarda Municipal não elide e 

nem diminui a responsabilidade da empresa contratada; 

 

10 – DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 O prazo para inicio da realização dos serviços será de até 60 dias. 

10.2 O prazo para vigência da ata de Registro de Preços será de 12 meses. 

  10.3 O pagamento será efetuado em até 30 dias, na medida em que as disciplinas   forem sendo 

ministradas com fechamento mensal mediante apresentação de nota fiscal devidamente conferida 

e atestada pelo Comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande. 

11 – PÚBLICO FORNECEDOR 

Pessoa jurídica, empresa com capacidade técnica para ministrar as disciplinas necessárias à 

formação/capacitação dos Guardas Municipais de Várzea Grande conforme especificado neste 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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termo de referência no conteúdo programático – ementa das disciplinas.  

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Deverá promover avaliação psicológica nos candidatos para o uso de arma de fogo no 

treinamento, o profissional que fará a avaliação deverá ser cadastrado junto a Policia Federal 

para realização da referida avaliação; 

12.2 – Deverá ter no quadro de pessoal um diretor/coordenador responsável pelo curso, que 

permaneça no local de aplicação do curso em tempo integral para resolução dos problemas que 

possa surgir com os alunos e ou com os discentes, ou ainda com relação às disciplinas a serem 

aplicadas; 

12.3 – A contratada ficará responsável pelos alunos a partir da entrada dos mesmos no local 

onde serão ministradas as atividades durante todo o período da formação; 

12.4 – Toda a estrutura do corpo discente é de responsabilidade da contratada, inclusive os 

trabalhistas; 

12.5 – Deverá apresentar ao Comandante da Guarda Municipal o método de aplicação e os 

materiais as serem utilizados em atividade práticas e também os responsáveis pela aplicação 

para aprovação; 

12.6 – A empresa contratada deverá atender as necessidades do curso de formação conforme as 

especificações contidas neste termo de referência;  

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

obrigações assumidas, sem qualquer Ônus para a Guarda Municipal de Várzea Grande; 

12.8 - Responsabilizar-se pelos danos, porventura, causados diretamente a Administração ou a 

Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a formação dos servidores da Guarda 

Municipal; 

12.9 - Comunicar a Secretaria de Administração e de Finanças, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias que antecedam o prazo de vencimento da conclusão do curso, os motivos que impossibilite a 

conclusão. 

12.10 Disponibilizar para avaliação psicológica, profissional credenciado pela Polícia Federal. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a Empresa formadora possa cumprir com suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo; 

13.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

13.3 - Notificar por escrito a Contratada, a ocorrência de eventuais problemas no 

desenvolvimento do curso, fixando prazo para sua correção; 

13.4 - Proceder a conferencia das notas de empenho, juntamente com as notas fiscais 

verificando dados necessários, preços pactuados, condições e exatidão nas informações; 

13.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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quando necessários a execução do objeto. 

13.6 - Atestar a (s) nota (s) fiscal (is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado 

para esse fim; 

14 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Com o fim de atender o disposto neste Termo de Referencia a empresa contratada deverá: 

– possuir no quadro de pessoal, com vinculo a empresa contratada no mínimo de um ano, para 

as instruções de emprego de equipamento não letal instrutor habilitado como instrutor do 

dispositivo elétrico incapacitante; 

– possuir no quadro de pessoal, com vinculo a empresa contratada no mínimo de um ano, para 

as instruções de emprego de equipamento letal instrutor credenciado pela Polícia Federal e 

Exército Brasileiro; 

15 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Nº DESCRIÇÃO UND QTD 

VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

VALO
R 

TOTA
L 

(R$) 

1.  SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO DE 
100 ALUNOS, DIVIDIDOS EM 02 (DUAS) 

TURMAS DE 50 PESSOAS NO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
GRANDE-MT, COM CARGA HORÁRIA DE 616 
H/A CADA, INCLUINDO 

1 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COM FORMAÇÃO 
ACADÊMICA ESPECÍFICA COM QUALIFICAÇÃO EM 
SEGURANÇA PÚBLICA; 

- AUXILIAR DE COORDENAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO 
EM SEGURANÇA PÚBLICA; 

- ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO 
CURSO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS A DIRETORIA; 

- EXECUTAR O CONTROLE GERAL DO HORÁRIO DE 
AULA DAS 02 TURMAS;  

- CERTIFICADO PARA 100 ALUNOS E PARA OS 

DOCENTES; 

- RELATÓRIO MENSAL DA FOLHA DE FREQÜÊNCIA 

DO CORPO DOCENTE E DISCENTE; 

- CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ARQUIVÍSTICA 
RELATIVA AO CORPO DOCENTE E DISCENTE; 

- ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NAS 
AVALIAÇÕES, BEM COMO AS CORREÇÕES; 

 - APRESENTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 
CONFORME REGIMENTO INTERNO; 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turm
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2 
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- PROFESSORES COM TITULAÇÃO DE 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA, QUE DARÃO UMA TOTAL DE 616 
HORAS/AULAS, PARA 02 TURMAS, COM 50 ALUNOS 
CADA. 

- REUNIÕES PEDAGÓGICAS JUNTO A DIRETORIA, 
CORPO DOSCENTE E DISCENTE; 

2 – REGIMENTO INTERNO: 

- CONFECÇÃO DO REGIMENTO INTERNO COM 

AUXILIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO 
JURÍDICO. 

3 - MATERIAL DIDÁTICO:  

- 100 APOSTILAS COM ESPIRAL E TRANSPARÊNCIA, 
CONTENDO NO MÁXIMO 30 PÁGINAS POR 
DISCIPLINA, REFERENTE AO CONTEÚDO DAS 
DISCIPLINAS, EM FOLHAS DE FORMATO A4; 

- XEROX DE TEXTOS E ARTIGOS PARA DISCUSSÕES 
QUANDO NECESSÁRIO; 

MATERIAL DE APOIO:  

- FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS 
QUE FOREM NECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO E NA 
MANUTENÇÃO DO CURSO E DURANTE AS AULAS. 
(TELEFONES PARA USO DA COORDENAÇÃO E 
DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DATA 

SHOW, NOTEBOOK, COMPUTADORES E 

ACESSÓRIOS FLIP CHART, PROJETOR DE SLIDE, 
IMPRESSORA, MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA 
CONFECÇÃO DE APOSTILAS E PROVAS, DVD, ETC.). 

CERTIFICADOS:  

- 100 CERTIFICADOS TAMANHO 296 MM X 2010 MM, 
COM 02 HOLOGRAFIAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO 

EM POLIGROMIA, COM ITEM DE SEGURANÇA EM 
MICRO LETRAS. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
  

 

Total R$  

  
 

 

Várzea Grande – MT, 11 de dezembro de 2013. 

 

 

LOURINEY DOS SANTOS SILVA – GM 
Comandante da GMVG-MT 
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ANEXO II A – 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: 

  

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 II –B - MODELO DE PROPOSTA 

 
DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRI

O 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO DE 100 ALUNOS, DIVIDIDOS 
EM 02 (DUAS) TURMAS DE 50 PESSOAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, COM CARGA HORÁRIA DE 
616 H/A CADA, INCLUINDO 
1 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 
- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COM FORMAÇÃO ACADÊMICA ESPECÍFICA 
COM QUALIFICAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 
- AUXILIAR DE COORDENAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO EM SEGURANÇA 
PÚBLICA; 
- ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO COM 
PRESTAÇÃO DE CONTAS A DIRETORIA; 
- EXECUTAR O CONTROLE GERAL DO HORÁRIO DE AULA DAS 02 TURMAS;  
- CERTIFICADO PARA 100 ALUNOS E PARA OS DOCENTES; 
- RELATÓRIO MENSAL DA FOLHA DE FREQÜÊNCIA DO CORPO DOCENTE E 
DISCENTE; 
- CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ARQUIVÍSTICA RELATIVA AO CORPO 
DOCENTE E DISCENTE; 
- ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NAS AVALIAÇÕES, BEM COMO AS 
CORREÇÕES; 
 - APRESENTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL CONFORME REGIMENTO 
INTERNO; 
- PROFESSORES COM TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, QUE DARÃO UMA TOTAL DE 616 
HORAS/AULAS, PARA 02 TURMAS, COM 50 ALUNOS CADA. 
- REUNIÕES PEDAGÓGICAS JUNTO A DIRETORIA, CORPO DOSCENTE E 
DISCENTE; 
2 – REGIMENTO INTERNO: 
- CONFECÇÃO DO REGIMENTO INTERNO COM AUXILIO DA GUARDA 
MUNICIPAL E DEPARTAMENTO JURÍDICO. 
3 - MATERIAL DIDÁTICO:  
- 100 APOSTILAS COM ESPIRAL E TRANSPARÊNCIA, CONTENDO NO 
MÁXIMO 30 PÁGINAS POR DISCIPLINA, REFERENTE AO CONTEÚDO DAS 
DISCIPLINAS, EM FOLHAS DE FORMATO A4; 
- XEROX DE TEXTOS E ARTIGOS PARA DISCUSSÕES QUANDO 
NECESSÁRIO; 
MATERIAL DE APOIO:  
- FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE FOREM 
NECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DO CURSO E 

DURANTE AS AULAS. (TELEFONES PARA USO DA COORDENAÇÃO E 
DEMAIS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DATA SHOW, NOTEBOOK, 
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS FLIP CHART, PROJETOR DE SLIDE, 
IMPRESSORA, MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE 
APOSTILAS E PROVAS, DVD, ETC.). 
CERTIFICADOS:  
- 100 CERTIFICADOS TAMANHO 296 MM X 2010 MM, COM 02 
HOLOGRAFIAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM POLIGROMIA, COM ITEM 
DE SEGURANÇA EM MICRO LETRAS. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 

 
 
 

 
 
 
 

   Total R$  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO III 

 (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. 

 

 



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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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 

 

N._______ 
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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 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2014 

 

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 

(órgão participante): Secretaria da Guarda Municipal, neste ato representada pelo 

Secretário______________, brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade n. ____________, e 

do CPF n. _____________, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ____________, 

CNPJ sob n. ______________ sede na ________________, vencedora do item__ considerando o 

julgamento da licitação MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n. 

01/2014, 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, 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:  

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. 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 

formação e capacitação de Guardas Municipais, de acordo com a Matriz Curricular Nacional, 

para atender a Prefeitura de Várzea Grande-MT, conforme condições e especificações 

constantes neste edital e seus anexos.  



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 

Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de Administração, Por meio da 

Superintendência de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas 

questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas 

fornecedoras encontram-se elencados no quadro comparativo de preços, em ordem de classificação no 

processo licitatório do Pregão Eletrônico n. 01/2014. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO PRAZO  

5.1 Os serviços e/ou produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

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

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

5.2 O prazo para inicio da realização dos serviços será de até 60 dias. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 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 
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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 

7.1 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; 

7.2 A contratada deverá promover avaliação psicológica nos candidatos para o uso de arma de fogo 

no treinamento, o profissional que fará a avaliação deverá ser cadastrado junto a Policia Federal para 

realização da referida avaliação; 

7.3 A contratada deverá ter no quadro de pessoal um diretor/coordenador responsável pelo curso, 

que permaneça no local de aplicação do curso em tempo integral para resolução dos problemas que 

possa surgir com os alunos e ou com os discentes, ou ainda com relação às disciplinas a serem 

aplicadas; 

7.4 A contratada ficará responsável pelos alunos a partir da entrada dos mesmos no local onde serão 

ministradas as atividades durante todo o período da formação; 

7.5 Toda a estrutura do corpo discente é de responsabilidade da contratada, inclusive os trabalhistas; 

7.6 Deverá apresentar ao Comandante da Guarda Municipal o método de aplicação e os materiais as 

serem utilizados em atividade práticas e também os responsáveis pela aplicação para aprovação; 

7.7 A empresa contratada deverá atender as necessidades do curso de formação conforme as 

especificações contidas neste termo de referência;  

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

assumidas, sem qualquer Ônus para a Guarda Municipal de Várzea Grande; 

7.9 Responsabilizar-se pelos danos, porventura, causados diretamente a Administração ou a 

Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a formação dos servidores da Guarda Municipal; 

7.10 Comunicar a Secretaria de Administração e de Finanças, no prazo máximo de 10 (dez) dias que 

antecedam o prazo de vencimento da conclusão do curso, os motivos que impossibilite a conclusão. 

7.11 Disponibilizar para avaliação psicológica, profissional credenciado pela Polícia Federal.  

7.12 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; 

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

regulamentadoras pertinentes; 

7.14 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 
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preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes;  

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

I. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 

seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras; 

II. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento 

em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade; 

III. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a 

ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela 

mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer 

pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

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; 
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III. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente 

com as certidões negativas do FGTS, INSS, ICMS/IPVA, CERTIDÃO CONJUNTA (PGFN), 

DEBITOS TRABALHISTAS, DEBITOS DA DÍVIDA ATIVA E DE NEGATIVA DE CADASTRO 

da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

IV. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;  

V. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos 

materiais, para imediata correção;  

VI. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

Bens;  

Parágrafo único: caberá a Secretaria de Administração, através do Setor de Compras promover 

ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 

compatíveis com os praticados do mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 

10.1 O pagamento, decorrente do fornecimento dos serviços desta licitação, será efetuado mediante 

crédito em conta corrente, no prazo de 30 (Trinta) dias úteis, contados do mês subseqüente dos 

serviços prestado, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 

setor competente. O pagamento será efetuado em até 30 dias, na medida em que as disciplinas forem 

sendo ministradas com fechamento mensal mediante apresentação de nota fiscal devidamente 

conferida e atestada pelo Comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande. 

10.2 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; 

10.3 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. 

10.4 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. 

10.5 Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta. 
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10.6 Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação 

de todas as condições de habilitação da Empresa. 

10.7 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. 

10.8 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 

Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços 

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

constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do registro. 

Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 

Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único. 

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras 

convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os 

fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do 

primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de 

classificação das empresas com preço registrado. 

Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

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

I. quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 

II. quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

III. quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste 

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
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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 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 

FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

1. ADVERTÊNCIA   

1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 
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casos: 

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

não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de 

multa; 

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

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

temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção 

mais grave; 

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

superior a 5 (cinco) dias úteis. 

2. MULTA 

2.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

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

corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 

(vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do 

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo 

estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

 2.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do 

prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos 

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

acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 
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 2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial; 

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

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 

(DOIS) ANOS 

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

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva 

intimação; 

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

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

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

i. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

ii. execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

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

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

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

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

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

ajuste; 

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

ensejando a rescisão do contrato. 

4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 
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4.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

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

quaisquer tributos; 

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

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

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

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

evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

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

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

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula 

Décima Quarta desta Ata, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização 

por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

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

ao processo. 

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 nas: 

SECRETARIA GUARDA MUNICIPAL 

Dotação Orçamentária: 06.122.02.2059 

Projeto/Atividade: 2.059 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços Terceiros - PJ  

Fonte: 0999 
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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. 01/2014 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 O acompanhamento da efetivação dessa Ata ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante 

nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei nº 

8.666/93. 

18.2 A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pelo Município de Várzea Grande, por 

intermédio da Guarda Municipal, através de fiscal, conforme o Art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 

1993 e suas alterações; 

18.3 O fiscal devera acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento diário da capacitação dos novos 

Guardas Municipais; 

18.4 O servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços será o servidor em 

exercício na função de Comandante da Guarda Municipal do Município de Várzea Grande – Louriney 

dos Santos Silva – CPF nº 544.513.961-15 e/ou seu substituto legal Subcomandante da Guarda 

Municipal – Sirlei Salete Piasecki – CPF nº 428.054.301.15, ou aqueles que estiverem nos respectivos 

cargos na época da execução do curso de formação; 

18.5 A contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade 

competente do Município de Várzea Grande / Guarda Municipal; 

18.6 A presença da fiscalização do Município de Várzea Grande / Guarda Municipal não elide e nem 

diminui a responsabilidade da empresa contratada; 

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. 
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E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do 

art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2014. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

 

Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria da Guarda Municipal  

ONTRATADA: ____________________ ___________________________    
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2014 

 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Pregoeira Oficial, designada pela portaria n. 

510/2013, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, cujo objeto: Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em formação e 

capacitação de Guardas Municipais, de acordo com a Matriz Curricular Nacional, para 

atender a Prefeitura de Várzea Grande-MT, conforme condições e especificações constantes 

neste edital e seus anexos, com realização prevista para o dia 19 de fevereiro de 2014, às 

14h00min (horário de Brasília). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 12h às 18h, sito à 

avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não 

restituível e gratuitamente, no sitio: www.varzeagrande.mt.gov.br e/ou WWW.bll.org.br. 

 

 

                                                                                                  

Várzea Grande-MT, 04 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

     ________________________                            _______________________________   

              Cilbene de Arruda Velo                                   Louriney dos Santos Silva 

                     Pregoeira                                                     Secretário da Guarda Municipal  

 

 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

