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1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração, 

mediante o(a) Pregoeiro(a) Oficial designado(a) pela Portaria n.639/2014, torna público 

para conhecimento de todos interessados que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de 

julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE 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, Decreto  Municipal n. 

09/2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 

07 de agosto de 2014 que altera a Lei 123/2006, e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e 

suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

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

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

Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente nos 

seguintes sites:  www.varzeagrande.mt.gov.br e www.bll.org.br. 

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

mediante aplicativo “licitações”, do Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões, 

conforme termo de cooperação técnica. 

1.4 As informações e os procedimentos desta licitação serão realizados pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 

3688 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. 

1.5 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 seguintes 

dotações orçamentárias:  

SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO  

Projeto/Atividade: 1.311 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
mailto:contato@bll.org.br
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Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00- Equipamento e Material Permanente  

Fonte: 0999 

Projeto/Atividade: 1.311 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00- Equipamento e Material Permanente 

Fonte: 0303 

1.7 A estimativa de custos realizada pela Secretaria de Viação Obras e Urbanismo 

do Município de Várzea Grande importa em R$ 5.255.749,09 (cinco milhões duzentos e 

cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos). 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO:  

 

2.2 DATA: 04 de NOVEMBRO de 2014 às 14h00min (horário de Brasília)  

2.3 LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, no aplicativo www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”. Para todas 

as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

2.4 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 20/10/2014 às 08h00min 

do dia 04/11/2014. 

2.5 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min do dia 04/11/2014 às 

13h59min do dia 04/11/2014.  

2.6 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: às 14h do dia 04/11/2014.  

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, 

TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, TUBOS EM PRFV, VÁLVULAS, HIDRANTES E 

COMPORTAS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ADUTORAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SISTEMA 02 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CONTEMPLADOS COM RECURSO ORIUNDOS 

DO PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, ATRAVES DO MINISTERIO DAS 

CIDADES, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA N.97/2014). 
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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 Eletrônico no horário e data marcada, a 

licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, 

independente de nova convocação. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o 

ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

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

antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimento referente ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

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

instruídas (assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para 

contato), a qual deverá ser protocolizada na Superintendência de Licitações da Prefeitura de 

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

Grande/MT, nos dias úteis das 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. 

mailto:pregaovg@hotmail.com


   

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) 3688-8054 

PREGÃO ELETÔNICO N. 20/2014. 

5 

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

defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de 

detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por 

meio de documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta 

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

4.2 A participação nesta licitação significa: 

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

e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui 

descritos; 

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

indiretamente a regulam; 

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

forma eletrônica; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de 

desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou 

participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 

suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais 

documentos anexos. 

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

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

com suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas 

esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado 

na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição; 

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

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

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

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

alterações. 

f. 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. 

g. 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 CREDENCIAMENTO 

5.1 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. 

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

5.3  E atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

5.4 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. 
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5.5 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; 

5.6 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; 

5.7 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; 

5.8 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. 

5.9 Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 

desconexão do seu representante. 

5.10  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. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1 O prazo para o acolhimento das propostas será a partir de 

20/10/2014 antes da data e horários marcados para abertura da 

sessão. 

6.2 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 

mailto:contato@bll.org.br
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todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

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

especificamente com as condições estabelecidas neste Edital. 

6.4 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação; 

6.5 É vedada a identificação da licitante, sob pena de desclassificação; 

6.6 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 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, 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; 
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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 inexequível ou cotação incorreta e 

deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

e2.Nos casos em que as empresas se negarem a 

fornecer os produtos estas estarão sujeitas às sanções 

administrativas previstas neste edital. 

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

quantidade e das especificações constantes do anexo I do Edital. 

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

beneficiem a Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, 

como sendo exigências formais e consequentemente classificará a empresa. 
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6.9 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE 

MENOR PREÇO POR LOTE, observando os demais requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

6.10 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. 

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

7.1 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. 

7.2 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. 

7.3 Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance 

registrado no sistema. 

7.4 Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

As demais licitantes não saberão quem é o autor do lance. 

7.6 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. 

7.7 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. 

7.8 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. 



   

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) 3688-8054 

PREGÃO ELETÔNICO N. 20/2014. 

11 

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

fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo randômico. 

7.10 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. 

7.11 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. 

7.12 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. 

 

7.13 Dados a serem Apresenta na Proposta de Fornecimento:  

 

7.13.1 A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados e elementos 

necessários a sua apreciação em confronto com a presente especificação sendo 

considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado; 

 Todos os materiais das válvulas, padrões do fabricante, não descriminados 

por estas especificações;  

 Diâmetro da abertura livre de passagem de fluxo; 

 Distância das instalações para teste que possui, dando suas limitações; 

 A norma utilizada para fundição das suas peças e os testes que serão 

executadas de acordo com essas normas; 

 Outras informações julgadas necessárias para melhor caracterizar o padrão de 

qualidade das válvulas ofertada; 

 Apresentar manuais, catálogos, desenhos e todos os elementos necessários 

para possibilitar um perfeito conhecimento técnico dos equipamentos propostos; 

 A pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento da 

válvula; 
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 Dimensão necessária para instalação do conjunto válvula/atuador nas 

posições aberta e fechada. 

7.14  Os preços devem incluir projeto, fabricação, testes de fábrica, embalagem 

transporte até o local da obra, testes de campo, seguro e todos os impostos. 

 

8 DA HABILITAÇÃO 

8.14 Enviar obrigatoriamente os documentos de habilitação (inclusive os originais 

ou cópias autenticadas) no prazo máximo de até 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. 20/2014 

ABERTURA DIA: 04/11/2014 – 14h. 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

8.15 Relativos à Habilitação Jurídica: 

8.15.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.15.2 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; 



   

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) 3688-8054 

PREGÃO ELETÔNICO N. 20/2014. 

13 

8.15.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

8.15.4 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; 

8.16 Relativos à Regularidade Fiscal: 

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

8.16.2 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; 

8.16.3 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). 

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

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

8.16.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em 

cumprimento a Lei n.  12.440/2011 art. 29, inciso V; 

8.16.7 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).  

8.16.8 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria 

Geral do Município do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-
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se os casos de unificação de certidão por força de legislação 

Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

NOTA: A prova de regularidade devera ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com efeitos Negativa. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito 

de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. 

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. 

8.17 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

8.4.1 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO 

EXERCÍCIO SOCIAL (2013), apresentados na forma da lei e que comprovem a boa 

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

provisórios; 

12.5.9.1 No caso de apresentação de balanço patrimonial a verificação da 

situação financeira da licitante será realizada mediante a aplicação das formulas 

abaixo referenciadas para a demonstração do ILC e ILG. Os índices, ILC e ILG, 

deverão vir calculados e assinados por profissional devidamente habilitado para 

tal, ou seja, pelo contador da empresa ou responsável contábil, conforme 

modelo constante do Anexo VII do edital. 

1. ILC = AC/PC 

2. ILG = AC+RLO/PC+ELP 

Onde: 

ILC = índice de liquidez corrente 

ILG = índice de liquidez geral 

AC = ativo circulante 

PC = passivo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

ELP = exigível a longo prazo 
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Será considerada como portadora de boa situação financeira, a licitante que obtiver: 

- índice de liquidez corrente igual ou superior : 1,00 (UM); E 

- índice de liquidez geral ou superior a: 1,00 (um) 

12.5.9.2 Caso as empresas não atendam o item anterior, obrigatoriamente o 

capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo deverá ser de 5% (cinco 

por cento) do valor estimado da contratação, como preconiza o § 3º do artigo 31 

da Lei 8.666/93. 

12.5.10 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor do domicílio da pessoa física. 

8.18 Documentação Complementar: 

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

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

16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso 

V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo anexo III); 

8.5.2 Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de 

empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão. (conforme modelo anexo III); 

8.5.3 Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (ME ou 

EPP) com restrição na regularidade fiscal e proposta independente, (conforme 

modelo anexo IV); 

8.5.4 Declaração de ciência, (conforme modelo anexo V); 

8.6 Relativos à Qualificação Técnica: 

8.6.1 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. 

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 
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b) É facultado a Pregoeira ou autoridade superior de promover diligências, 

conforme disposto no art. 43, § 3º, Lei n. 8.666/93. 

8.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

com o endereço respectivo, salientando que: 

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

matriz; ou; 

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

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

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. 

8.8 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa 

do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 

(sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão. 

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

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou 

responsabilidade técnica. 

8.9  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

8.10 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

8.11 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

8.12 Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta 

ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro 
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considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação 

da Lei Complementar 123/2006. 

8.13 Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, 

devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida. 

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

Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

8.15 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 

termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a 

cinco anos, se o documento é público, reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da 

Lei Federal n. 10.520/02. 

8.16 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, 

o licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 

objeto do certame. 

8.17 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. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.DOS RECURSOS 

9.1 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. 
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9.1.1 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. 

9.2 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. 

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

aproveitamento. 

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

ao licitante vencedor. 

9.5 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. 

10 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

10.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-ME que desejarem obter os 

benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, 

deverão solicitar o tratamento diferenciado declarando no Ato do Credenciamento e no 

momento da Habilitação comprovar a situação. 

10.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 10.1. Configurará 

renuncia aos benefícios da citada legislação. 

10.2 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. 

10.3 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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10.4 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. 

10.4.1 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. 

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

licitatório prossegue com os demais licitantes. 

10.6 Para a regularização será assegurado o prazo de 5 (cinco ) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.7 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. 

11 DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 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. 

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DOS PRAZOS E DA GARANTIA  

12.1  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. 

12.1.1 A entrega, o aceite e o recebimento dos materiais, objetos destas 

especificações, cumprirão os requisitos e procedimentos constantes em normas, 

inclusive quanto à descarga, conferência, localização interna e forma de 

armazenamento, em recinto designado pela Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, no local definido para a entrega. O recebimento será efetuado 

provisoriamente por funcionário designado para verificação de quantidades dos 
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materiais. O recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e 

da conformidade do material com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

12.2  O prazo de entrega dos materiais será em 120 dias, a partir da emissão da Ordem 

de Fornecimento. 

12.3   Os materiais objetos da presente Especificação, deverão ser entregues em local a 

ser indicado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no perímetro urbano do 

município de Várzea Grande, das 7:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, de 

segunda à sexta feira.Os materiais deverão ser transportados, descarregados e 

armazenados de modo a não sofrerem danos. Caberá a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura 

Municipal a autorização para a descarga dos mesmos e a indicação do local onde serão 

depositados. 

12.4  DA GARANTIA 

12.4.1 Deverá apresentar certificado de conformidade, a contratada deverá garantir a 

qualidade dos materiais entregue de acordo com as especificações e com as normas 

da ABNT vigentes, em caso de não conformidade apontada pelo fiscal à contratada 

deverá efetuar a troca as suas despensas. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 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 

subsequente 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. 

13.2 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; 

13.3 Como condição para pagamento, o licitante vencedor deverá: 
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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. 

13.4 O pagamento será efetuado em medições mensais, de acordo com o material entregue 

e com a liberação pela Caixa Econômica Federal. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

14.1 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; 

14.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) 

conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

14.3 A contratada deverá proceder ao fornecimento no local indicado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, em dias e horários previamente estabelecidos pela 

solicitante, não se interrompendo ou suspendendo nos períodos de sábado, feriado, ou em 

dia de suspensão do expediente, dentro das condições e preços ajustados em sua proposta 

e nos prazos previstos nesta licitação; 

14.4 Dar plena e total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, 

responsabilizando-se quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante 

a vigência do Contrato; 

14.5 Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade 

fiscal. 

14.6 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA DE VÁRZEA 

GRANDE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

14.7 Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

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

espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em 

conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura; 
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14.8 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 

devida anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

14.9 Reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até 30 (trinta) dias 

após a notificação, os produtos que apresentar qualquer impropriedade, sem implicar custos 

adicionais aos preços contratados; 

14.10 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações 

assumidas sem qualquer ônus para a PMVG; 

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

14.12 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o 

preço inicialmente contratado; 

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

decorrentes de sua culpa ou dolo. 

14.14 Em relação ao prazo, observar tal prazo por ocasião da entrega, responsabilizando-

se, durante todo período de validade, pela substituição imediata daqueles materiais 

considerados defeituosos, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE de 

quaisquer ônus financeiros adicionais.  

14.15 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; 

14.16 O material deverá ser entregue em Várzea Grande pelo preço contratado, 

devendo a contratada efetuar o pagamento de todos os impostos devidos relativos ao 

material, diferenças de alíquotas etc. 

14.17 A contratada deverá avisar com antecedência a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande sobre o envio de material. 

 

14.18 Deverão ser fornecidos após o contrato os seguintes documentos 

técnicos; 

 

14.18.1 Desenhos de montagem dos equipamentos para aprovação. 

14.18.2 Desenhos definidos de montagem dos equipamentos; 

14.18.3 Desenhos em corte dos equipamentos, com indicação das peças 

componentes; 
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14.18.4 Manuais de operação e manutenção.    

14.18.5 Relatório de testes de cada válvula; 

14.18.6 Certificado de matérias  

14.18.7 Certificado de testes hidrostáticos e de vazamento. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

15.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e 

demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

15.2 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas neste processo licitatório; 

15.3 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. 

15.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;  

15.5 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos 

materiais, para imediata correção;  

15.6 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 

dos Bens;  

15.7 Acompanhar a descarga dos materiais, fiscalizar a descarga e os materiais, 

conferir o material entregue de acordo com o contrato. 

16. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

16.1 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 

16.1.1  A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada 

nos seguintes casos: 
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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 

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

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante 

aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

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

materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida; 

i. O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será 

contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente 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; 

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

prazo estabelecido na convocação para assinatura do contrato, dentro do 

prazo de validade da proposta. 
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16.1.3 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. 

16.1.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra 

forma de cobrança Administrativa ou Judicial. 

16.1.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução 

dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

IV. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

16.1.6 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. 

16.1.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e 

situações: 

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

a. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, 

que tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

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

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

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

b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos 

de operacionalização; 

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

16.1.8 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. 

16.1.9 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. 

16.2 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do 

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

quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 
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16.3 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. 

17. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

17.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para 

homologação. 

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

17.3 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.  

17.4  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. 

17.5 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. 

17.6 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. 

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

estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93. 

17.8 O preço vigente a Ata de Registro de Preço manter-se-á inalterado pelo período de 

vigência. 

17.9 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 
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originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do 

Contrato – equação econômico-financeira. 

17.10 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. 

17.11Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 

para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos 

assumidos. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

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

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

§3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

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

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

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º 

Dec. n. 5.450/05). 

18.4  As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

18.5  Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente 

do resultado do processo licitatório. 

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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18.7  Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção 

de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

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

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 

cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

18.9  Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

18.10 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. 

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

acordo com as Leis vigentes.  

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

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

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

deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

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

18.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, 

caput, da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente 

comprovado; 

18.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

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

documentos relativos à presente licitação. 
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18.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

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

19 Integram este Edital: 

 

Várzea Grande – MT, 15 de Outubro de 2014. 

 

 

 

 Luciana Martiniano de Sousa                                   Gonçalo Aparecido de Barros 

           Pregoeiro                                                 Secretário de Viação, Obras e Urbanismo 
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ANEXO I 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES Nº 97/2014 

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 

OBJETO  

 

             Estas especificações técnicas têm por objetivo definir os critérios e condições de 

fornecimento de tubos, conexões, tampões em Ferro Fundido Dúctil, tubos em PRFV, e 

válvulas, para atender à execução das obras da Captação de Água Bruta, Estação de 

Tratamento de Água e Adutoras do Sistema de Abastecimento de Água – sistema 02 no 

município de Várzea Grande – MT. 

 

JUSTIFICATIVA  

                                        

           A Prefeitura Municipal de Várzea Grande foi contemplada com recursos oriundos do 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, através do Ministério das Cidades conforme 

Termos de Compromisso e Contratos de repasse abaixo: 

1. Plano Municipal de Saneamento- contrato de repasse nº. 035.1348-06/2011; 

2. Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande – 

contrato de repasse nº. 0218.743-88/2007; 

3. PPI Favela Ikaraí/São João – contrato de repasse n°. 0218.743-88/2007; 

4. Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água – Termo de Compromisso nº. 

0408.670-44/2013; 

5. Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Várzea Grande – Termo de 

Compromisso nº. 0408.730-67/2013; 

6. Saneamento Integrado nas Sub-bacias 08 e 10 da Cidade de Várzea Grande – Termo 

de Compromisso nº. 0408.730-67/2003. 

 

É imperioso ressaltar, que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande em atendimento aos 

acórdãos do Tribunal de Contas da União, optou por adquirir o material significativo relativo 

a cada um dos projetos do PAC – Várzea Grande, através do procedimento licitatório, após 

a contratação de empresa especializada para execução das obras, esse material será 

entregue as empresas executoras das respectivas obras, conforme recomendação do TCU, 

resultando em economia nos recursos do Governo Federal, uma vez que, esse material será 

adquirido com BDI(Bonificação de Despesas Indiretas) igual a zero. 



   

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) 3688-8054 

PREGÃO ELETÔNICO N. 20/2014. 

32 

         Destaca-se, que a presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais 

permanentes, dentre eles; tubos, conexão, tampão, válvulas borboleta, válvula de gaveta, 

tubo de PRFV. A Lei nº. 10520/02, art. 1º, preceituam que; para aquisição de bens e 

serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão. Considera-se 

bens e serviços comuns, produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos 

preços ofertados, haja vista serem compatíveis entre si e não necessitarem de avaliação 

minuciosa. 

         Assim, pode-se verificar pela TR, que várias empresas podem fornecer os materiais, 

bem como suas especificações foram produzidas pela ABNT. 

        Deste modo, os materiais objeto da presente licitação, são considerados bens comuns, 

licitável pela modalidade pregão. Observa-se que, por se tratar de recurso federal a forma 

eletrônica, é a mais indicada, por ser uma modalidade ágil, transparente e que possibilita 

uma negociação eficaz entre os licitantes. O pregão eletrônico é um método que amplia a 

disputa licitatória, permitindo a participação de várias empresas de diversos estados, na 

medida em que dispensa a presença dos contendentes.  

A segregação em lotes, dos itens a serem licitados pela prefeitura, faz-se necessário 

visando a compatibilização dos tubos com as conexões, que serão instalados nas obras de 

capacitação de água bruta, estação de tratamento de água e adutoras do sistema de 

abastecimento de água do PAC. 

Os tubos e as conexões devem ser preferencialmente da mesma marca para que os 

encaixes entre as peças sejam perfeitos e a durabilidade seja a mesma tanto para tubo 

como para a conexão. A partir da aquisição dos materiais, por meio dessa segregação em 

lotes de materiais semelhantes, opta-se pela qualidade e durabilidade do funcionamento do 

sistema, possibilitando menos despesas com reparação e manutenção futuramente para o 

Município de Várzea Grande-MT. Na tabela a seguir é apresentado cada lote com os 

materiais e seu respectivo valor: 

 

Planilha Materiais Valor do lote 

LOTE 1 Tubos Ferro Dúctil 2.689.506,20 

LOTE 2 Tampão de Ferro Fundido Dúctil 2.553,15 

LOTE 3 Válvulas Borboleta 424.389,88 

LOTE 4 Válvulas de Gaveta 55.449,64 

LOTE 5 Tubo PRFV 2.083.850,22 

VALOR TOTAL DOS LOTES 5.255.749,09 

 

GENERALIDADES 

 

 Os materiais DEVERÃO estar em conformidade com as Normas da ABNT.  

 A empresa DEVERÁ apresentar a certificação da qualidade do material fornecido. 
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LOCAL DE ENTREGA 

 

          Os materiais objetos da presente Especificação, deverão ser entregues em local a ser 

indicado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no perímetro urbano do município de 

Várzea Grande, das 7:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, de segunda à sexta feira. 

Os materiais deverão ser transportados, descarregados e armazenados de modo a não 

sofrerem danos. Caberá a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal a autorização para a 

descarga dos mesmos e a indicação do local onde serão depositados. 

PRAZO DE ENTREGA 

 Os materiais deverão ser entregues em 120 dias após a contratação. 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

A entrega, o aceite e o recebimento dos materiais, objetos destas especificações, cumprirão 

os requisitos e procedimentos constantes em normas, inclusive quanto à descarga, 

conferência, localização interna e forma de armazenamento, em recinto designado pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no local definido para a entrega. O recebimento será 

efetuado provisoriamente por funcionário designado para verificação de quantidades dos 

materiais. O recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e da 

conformidade do material com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

O material deverá ser entregue em almoxarifado da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, sendo que a descarga será por conta da contratada, caso seja necessário deverá 

enviar um guincho para efetuar a descarga e pessoal suficiente para descarregar.  

O material deverá ser entregue em Várzea Grande pelo preço contratado, devendo a 

contratada efetuar o pagamento de todos os impostos devidos relativos ao material, 

diferenças de alíquotas etc. 

A contratada deverá avisar com antecedência a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande sobre o envio de material. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Acompanhar a descarga dos materiais, fiscalizar a descarga e os materiais, conferir o 

material entregue de acordo com o contrato. 

 

GARANTIA DOS PRODUTOS 

 

 Deverá apresentar certificado de conformidade, a contratada deverá garantir a 

qualidade dos materiais entregue de acordo com as especificações e com as normas da 

ABNT vigentes, em caso de não conformidade apontada pelo fiscal  a contratada deverá 

efetuar a troca as suas despensas. 
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PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

          O prazo de vigência do contrato será de 365 dias. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

 

          O pagamento será efetuado em medições mensais, de acordo com o material 

entregue e com a liberação pela Caixa Econômica Federal. 

 

FORMA DE LICITAÇÃO 

 

          Sugere-se a modalidade de licitação o pregão eletrônico, por lotes com menor preço. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

 

            Os tubos, conexão e acessórios serão utilizados nas obras das Adutoras, Redes 

primárias, Redes Secundárias, Barriletes dos CRDs e Barriletes das Elevatórias de água.       

            As conexões de ferro fundido dúctil deverão atender à norma NBR 7675. 

            Os tubos de ferro fundido deverão atender às normas: 

 NBR- 7663 para Tubos de ferro fundido dúctil centrifugado para canalizações sob 

pressão, 

 NBR 7662 para Tubo de ferro fundido centrifugado para líquidos sob pressão com 

junta elástica 

 NBR-7560 para Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado com flanges roscados ou 

soldados. 

 NBR-7676 para Anéis de borracha para junta elástica e mecânica de tubos e 

conexões de ferro fundido dúctil e cinzento. 

 NBR-7674 para juntas elásticas para tubos e conexões de ferro fundido dúctil. 

 NBR-8682 para Revestimentos de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido 

dúctil. 

 

VÁLVULAS DE GAVETA 

 

Escopo 
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 Esta especificação abrange o fornecimento de válvulas tipo gaveta, acionadas por 

volante, com ou sem dispositivos de engrenagens de redução mecânica. 

 Estabelece os tipos, dimensões, tolerâncias e exigências mínimas para o 

fornecimento de válvulas com obturador do tipo gaveta, com carcaça de ferro fundido 

nodular, com haste não ascendente, para o uso geral no bloqueio de fluxo de água. 

             O fornecimento compreende: 

                            * Válvula de gaveta; 

                            * Montagem. 

 

GERAL 

 

 Todos os materiais e componentes das válvulas deverão ser fabricados conforme as 

normas abaixo citadas no que for aplicável. 

 Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as 

citadas e seja reconhecida internacionalmente. 

  ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

  AWWA – American Water Works Associations; 

  ASTM – American Society for Testing Materials; 

  ASME – American Society of Mechanical Engineers; 

  ANSI – American National Standard Institute. 

No caso de ser impossível ao concorrente atender a certos detalhes das especificações 

devido à técnica de fabricação diferente, o fabricante deverá descrever completamente 

estes aspectos que estão em desacordo com as especificações. 

As válvulas de gaveta devem obedecer aos requisitos mínimos estabelecidos na 

Especificação EB-141, Parte I da ABNT. Caso o fabricante construa suas válvulas com outro 

critério, deverá mencionar detalhadamente as divergências entre o projeto e a Especificação 

citada, justificando tecnicamente as diferenças existentes. 

 O fabricante deverá garantir a intercambialidade de peças de unidades idênticas. 

As válvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidável, fixada em local 

visível, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

  Marca; 

  Ano de fabricação; 

  Diâmetro; 

  Classe de pressão; 

  Furação dos flanges. 
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Disposições Construtivas 

 

 As válvulas deverão ser construídas em ferro fundido dúctil, com haste fixa ou 

ascendente, acionamento direto por volante e extremidades flangeadas, esquipados com 

engrenagens de redução. 

 As características gerais para a fabricação das válvulas de ferro fundido dúctil 

deverão obedecer à norma ABNT-PB-B16. 

 Os aspectos construtivos deverão ser os seguintes: 

 As válvulas devem trazer marcado no corpo, em alto relevo, o que segue: 

 - Diâmetro nominal (DN) 

  - Pressão Nominal (PN) 

 - Designação internacional padronizada do ferro fundido nodular SG; 

 - Nome ou marca de identificação do fabricante da válvula e da fundição; 

 - Série métrica à qual pertence chata (MC) ou oval (MO) 

 Simbolização do ano de fabricação, e código que permita no mínimo a rastreabilidade 

do fundido. 

   Flutuador: Conforme padrão do fabricante, com proteção de superfície anti-

corrosão. 

   Haste: aço inoxidável AISI-410; 

   Anéis de vedação: bronze ASTMB-62; 

 

GERAL 

 

O fechamento das válvulas deve se dar quando a haste é girada no sentido horário. 

O fabricante deve indicar em sua documentação o número de voltas a efetuar para seu 

fechamento ou abertura. 

A concepção da válvula deve permitir a adaptação de um acionamento comandado. 

No volante devem constar setas indicativas dos sentidos de abertura e fechamento da 

válvula. 

A máxima temperatura de trabalho das válvulas é de 60°C 

A máxima pressão de trabalho é de 1,6 MPa, para as válvulas operando com fluidos a 

temperatura de até 60°C. 

As válvulas devem apresentar passagem plena quando totalmente abertas. 

 

- RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E ENSAIOS 

 

Testes de Desempenho 
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 Cada válvula deve ser operada na fábrica de 3 (três) vezes da posição 

completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar 

que o conjunto funciona satisfatoriamente. 

 

Testes de Vazamento 

 

 Todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da 

existência ou não do vazamento na posição fechada. Este teste deverá ser feito com as 

flanges do corpo num plano horizontal. Com a gaveta na posição fechada, deve ser 

introduzida água na face interior do disco durante o tempo total de teste na pressão 2 x sua 

classe de pressão nominal. 

A duração mínima do ensaio do corpo e da sede deve ser conforme a tabela 8. 

 

Tabela 8 – Duração mínima dos ensaios 

 
 

 

 

TESTES HIDROSTÁTICOS 

 

Todas as válvulas devem ser ensaiadas pelo fabricante com água, nas pressões indicadas na 

tabela 7. 

 

Tabela 7 – Pressões de ensaio hidrostático 

 
 

 

As pressões do ensaio hidrostático devem ser atingidas gradativamente, não sendo admitida 

a presença de ar no interior da válvula durante o ensaio. 

 

Ensaio hidrostático do corpo 
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O ensaio hidrostático do corpo deve ser realizado antes da aplicação da pintura, com as 

extremidades da válvula fechadas e o obturador na posição aberta. Durante o ensaio não 

são admitidos vazamentos ou exsudações. 

 

Ensaio de estanqueidade da sede 

 

O ensaio de estanqueidade da sede deve ser realizado após a aplicação da pintura final da 

válvula. 

Com a válvula presa por uma extremidade e a outra aberta para inspeção, aplicar a pressão 

estabelecida na tabela 7 alternadamente em cada lado da sede, não se admitindo a sua 

prensagem. 

A pressão deste ensaio deve ser atingida gradativamente, sem nenhum choque hidráulico, 

não sendo admitida a presença de ar no interior da válvula durante o ensaio. 

Neste ensaio admite-se um vazamento máximo de 0,4 mL/h x DN, considerando DN como 

um número adimensional. 

O torque de fechamento capaz de garantir estanqueidade deve atingir, no máximo, os 

valores fixados na tabela 5. 

O torque de abertura deve atingir, no máximo, os valores fixados na tabela 5, estando a 

válvula sob pressão diferencial igual à pressão máxima de trabalho. 

Todos os ensaios poderão ser acompanhados por elemento credenciados pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, o mesmo ocorrendo com as fases de fabricação. 

 A Contratada deverá executar os testes utilizando pessoal, equipamentos e 

instrumentos de sua responsabilidade, não cabendo a FISCALIZAÇÃO nenhum ônus na 

realização dos mesmos. 

 

Inspeção 

 

 Todas as válvulas poderão ser inspecionadas por elementos credenciados pela 

FISCALIZAÇÃO durante o processo da fabricação, conforme os itens abaixo: 

  Controle dos materiais empregados de acordo com a especificação aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. O fabricante deverá fornecer os certificados dos materiais 

utilizados na construção das válvulas; 

  Acompanhamento dos processos de fabricação das válvulas (no fabricante ou nos 

seus subfornecedores); 

  Acompanhamento dos testes realizados na fábrica; 

  Verificação dimensional dos equipamentos; 

  Verificação da pintura. 
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Se, durante o processo da fabricação, qualquer unidade não atender os requisitos 

especificados e propostos, a Contratada deverá providenciar as alterações necessárias, sem 

qualquer custo adicional para a FISCALIZAÇÃO. 

 

Dados a Serem Apresentados na Proposta de Fornecimento 

 

 A proposta de fornecimento à Contratada deverá conter todos os dados e elementos 

necessários à sua apreciação em confronto com a presente especificação, sendo 

considerada essencial a apresentação abaixo relacionada: 

 Todos os materiais das válvulas, padrões do fabricante, não discriminados por estas 

especificações; 

  Diâmetro da abertura livre de passagem de fluxo; 

  Distância entre as faces externas do flange (face a face) 

  Descrição das instalações para teste que possui, dando suas limitações;  

  A norma utilizada para fundição das suas peças e os testes que serão executados de 

acordo com essas normas; 

  Outras informações julgadas necessárias para melhor caracterizar o padrão de 

qualidade da válvula ofertada; 

  Apresentar manuais, catálogos, desenhos e todos os elementos necessários para 

possibilitar um perfeito conhecimento técnico dos equipamentos propostos; 

  A pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento da 

válvula; 

  Dimensões necessárias para instalação do conjunto válvula/atuador nas posições 

aberta e fechada. 

Os preços devem incluir projeto, fabricação, testes de fábrica, embalagem transporte 

até o local da obra, testes de campo, seguro e todos os impostos. 

 

Documentos Técnicos a Serem Fornecidos pelo Fabricante 

 

 Deverão ser fornecidos após o contrato de fornecimento à Contratada os seguintes 

documentos técnicos:  

  Desenhos de montagem dos equipamentos para aprovação. 

  Desenhos definidos de montagem dos equipamentos; 

  Desenhos em corte dos equipamentos, com indicação das peças componentes; 
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  Manuais de operação e manutenção; 

  Relatórios de testes de cada válvula;  

  Certificados de materiais; 

  Certificados de teste hidrostáticos e de vazamento. 

Garantias 

 

 A contratada deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos de projeto ou 

fabricação por um período de 02 (dois) anos a contar da data de término da instalação dos 

equipamentos. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por 

terceiros. 

 Em caso de falhas, no período de garantia, a Contratada se obriga a efetuar a 

reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a FISCALIZAÇÃO. Se 

qualquer peça apresentar defeitos e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto 

incorreto, a Contratada se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, 

sem ônus para a FISCALIZAÇÃO. 

 

 

Critérios de Medição e Pagamento 

 

 A medição será efetuada por unidade (un) efetivamente entregue no local 

determinado pela Contratante, criteriosamente armazenada e que não apresente defeitos de 

fabricação ou ocasionados por manuseio inadequado. O equipamento deverá estar 

acompanhado da respectiva Nota Fiscal de aquisição, emitida por fornecedor previamente 

qualificado. 

 Deverão estar considerados, nos preços unitários, todos os custos relativos a 

transporte, fretes, seguros, impostos, carga e descarga, estocagem, além dos respectivos 

anéis de borracha, arruelas, conjuntos de travamento, parafusos, porcas e demais 

acessórios necessários à sua aplicação. 

 

VÁLVULAS BORBOLETA 

 

Escopo 

 

 Esta especificação abrange o fornecimento de válvulas tipo borboleta, operadas 

através de mecanismos com volante, a serem instaladas. O fornecimento compreende: 

  Válvula borboleta completa; 

Geral 
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 Todos os materiais e componentes das válvulas deverão ser fabricados conforme as 

normas abaixo citadas no que for aplicável. 

 Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as 

citadas e seja reconhecida internacionalmente. 

  ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

  AWWA – American Water Works Associations; 

  ASTM – American Society for Testing Materials; 

  ASME – American Society of Mechanical Engineers; 

  ANSI – American National Standard Institute. 

  Os materiais e equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados por 

empresas com, no mínimo, dois anos de experiência em produtos iguais e terão que 

comprovar os fornecimentos anteriores.  

 No caso de ser impossível ao concorrente atender a certos detalhes das 

especificações devido à técnica de fabricação diferente, o fabricante deverá descrever 

completamente estes aspectos que estão em desacordo com as especificações. 

 As válvulas borboletas devem atender aos requisitos mínimos estabelecidos na 

AWWA-C-504-74 “AWWA STANDARD FOR SEATED BUTTERFLY VALVES”. Caso o fabricante 

construa suas válvulas com outro critério, deverá mencionar detalhadamente as 

divergências entre o projeto e a Norma AWWA, justificando tecnicamente as diferenças 

existentes. 

 O acionamento das válvulas deverá ser feito manualmente, mediante um volante 

com mecanismo de redução. 

 O fornecedor deverá garantir a intercambialidade de peças de unidades idênticas. 

 As válvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidável, fixada em 

local visível, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

  Marca;  

  Ano de fabricação; 

 Norma de fabricação; 

  Diâmetro; 

  Classe de pressão; 

  Furação dos flanges. 

Materiais 
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 Os materiais utilizados na fabricação das válvulas são de responsabilidade do 

fabricante e deverão ser detalhadamente descritos na sua proposta de fornecimento à 

Contratada. Indica-se, abaixo, uma lista de materiais para as partes principais das válvulas 

que serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela FISCALIZAÇÃO. 

Portanto, o fabricante poderá modificar este material desde que justifique a sua mudança. 

 Corpo Ferro fundido dúctil ASTM A-126, grau B 

  Disco Ferro fundido dúctil ASTM A-48, classe 40 

  Eixo Aço inox AISI-304 

  Anéis de Assento – Aço inox AISI-304 

  Anéis Resilientes – Neoprene ou borracha natural com antiozoniantes ou Buna N 

  Segmentos de fixação – Aço inox AISI-304 

  Anéis do Eixo – Neoprene ou borracha natural 

  Parafusos e Porcas – Aço carbono ASTM A-307 

Testes 

 

Testes de Desempenho 

 

 Cada válvula deve ser operada na fábrica de 3 (três) vezes da posição 

completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar 

que o conjunto funciona satisfatoriamente. 

 Todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da 

existência ou não do vazamento na posição fechada. Este teste deverá ser feito com os 

flanges do corpo num plano horizontal. Com a gaveta na posição fechada, deve ser 

introduzida água na face interior do disco durante o tempo total de teste na pressão 2 x sua 

classe de pressão nominal.  

 A duração do teste deve ser de, pelo menos, 5 minutos e não devem ocorrer 

vazamentos para a face superior da válvula durante o período de testes. 

Testes Hidrostáticos 

 Com a borboleta (disco) levemente aberta, aplica-se uma pressão hidrostática 

interna equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de vedação especificada, na parte interna do 

corpo da válvula por um período de 10 minutos. Durante o teste hidrostático especificado, 

não deve haver vazamento através do metal das juntas, ou das vedações do eixo e nem 

deve qualquer parte ser deformada permanentemente. Durante o teste, o corpo da válvula 

deve ser martelado várias vezes. 
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 O fornecedor deverá executar os testes utilizando pessoal, equipamentos e 

instrumentos de sua responsabilidade, não cabendo a FISCALIZAÇÃO nenhum ônus na 

realização dos mesmos. 

 

Inspeção 

 

 Todas as válvulas DEVERÃO ser inspecionadas por elementos credenciados pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande (PMVG) durante o processo da fabricação, conforme 

os itens abaixo: 

  Controle dos materiais empregados de acordo com a especificação aprovada pela 

PMVG. O fabricante deverá fornecer os certificados dos materiais utilizados na 

construção das válvulas; 

  Acompanhamento dos processos de fabricação das válvulas (no fabricante ou nos 

seus subfornecedores); 

  Acompanhamento dos testes realizados na fábrica; 

  Verificação dimensional dos equipamentos; 

  Verificação da pintura. 

Se, durante o processo da fabricação, qualquer unidade não atender os requisitos 

especificados e propostos, a Contratada deverá providenciar as alterações necessárias, sem 

qualquer custo adicional para a PMVG. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

 A medição será efetuada por unidade (un) efetivamente entregue no local 

determinado pela Contratante, conforme as planilhas orçamentárias e da proposta de 

fornecimento, criteriosamente armazenada e que não apresente defeitos de fabricação ou 

ocasionados por manuseio inadequado. O material deverá estar acompanhado da respectiva 

Nota Fiscal de aquisição, emitida por fornecedor previamente qualificado. 

Deverão estar considerados, nos preços unitários, todos os custos relativos a 

transporte, fretes, seguros, impostos, carga e descarga, estocagem e guarda, além 

das respectivas pecas ou materiais, como arruelas, conjunto de travamento, 

parafusos, porcas e demais acessórios necessários a sua instalação no local 

definitivo. 

 

Dados a serem Apresenta na Proposta de Fornecimento:  
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A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados e elementos necessários a sua 

apreciação em confronto com a presente especificação sendo considerada essencial a 

apresentação do abaixo relacionado; 

9 Todos os materiais das válvulas, padrões do fabricante, não descriminados por estas 

especificações;  

10 Diâmetro da abertura livre de passagem de fluxo; 

11 Distância das instalações para teste que possui, dando suas limitações; 

12 A norma utilizada para fundição das suas peças e os testes que serão executadas de 

acordo com essas normas; 

13 Outras informações julgadas necessárias para melhor caracterizar o padrão de 

qualidade das válvulas ofertada; 

14 Apresentar manuais, catálogos, desenhos e todos os elementos necessários para 

possibilitar um perfeito conhecimento técnico dos equipamentos propostos; 

15 A pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento da válvula; 

16 Dimensão necessária para instalação do conjunto válvula/atuador nas posições aberta e 

fechada. 

 

Documentos e Técnicos a Serem Fornecidos pelo Fabricante  

 

Deverão ser fornecidos após o contrato os seguintes documentos técnicos; 

Desenhos de montagem dos equipamentos para aprovação. 

Desenhos definidos de montagem dos equipamentos; 

Desenhos em corte dos equipamentos, com indicação das peças componentes; 

Manuais de operação e manutenção.    

Relatório de testes de cada válvula; 

Certificado de matérias  

Certificado de testes hidrostáticos e de vazamento. 

 

Garantias  

        

       A Contratada deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos de projeto 

ou fabricação por um período de 02 (dois) anos a contar da data de termino da 

instalação dos equipamentos. Esta garantia deverá abranger também os componentes 

fornecidos por terceiros. 

        Em caso de falhas, no período de garantia, a Contratada se obriga a efetuar a 

reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a 

FISCALIZAÇÃO. Se qualquer peça apresentar defeitos e ficar comprovado que a falha foi 

causada por projeto incorreto, a Contratada se obriga a substituir essa peça em todas as 

unidades fornecidas, se ônus para a FISCALIZAÇÃO. 

 

      VÁLVULAS BORBOLETA 
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              - Introdução  

 

    Estabelecer os tipos, dimensões, tolerância e exigência mínimas para o fornecimento 

de válvulas com obturador do tipo de borboleta, para uso geral no bloqueio de fluxo de 

água. 

GERAL 

Corpo curto classe PN 10, tipo Tri-excêntrica, com atuador elétrico, projeto e construção 

conforme a norma AWWA C 504/06, com extremidades flanqueadas conforme a norma 

ABNT NBR 7675 PN 10. 

Corpo em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12 

 Disco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12 

Semi-eixos do disco em aço inoxidável AISI 410, inseridos nos cubos do disco da 

válvula. 

A fixação dos semi-eixos ao disco será através de elementos mecânicos desmontáveis 

em aço inoxidável AISI 304, assegurando a rigidez necessária ao conjunto para as mais 

severas condições operacionais, evitando desgaste prematuro, soltura ou movimentação 

de componentes. 

Mancais de escora do eixo em bronze   

Sistema de vedação 360 graus em poliuretano, (bi-direcional), com geometria e 

composição que impossibilita a deformação pois a vedação será obtida pela própria 

pressão da rede, vulcanizada no corpo por processo e por ferramental especialmente 

projetada, sem emendas, continua e permitido substituição sem que seja necessária a 

remoção dos eixos do disco  

 

Acionamento através de atuador elétrico composto de  

 

01 – Redutor motorizado com acionamento manual; 

01 – Volante manual para operação de emergência; 

01 – Motor Elétrico – Trifásico – 220 VCA – 60 HZ, Grau de proteção (mínimo) IP 67; 

02 – Chaves de posição com micro switches SPDT, para abertura e fechamento; 

02 – Chaves de torque com micro switches SPDT, para abertura e fechamento; 

01 – Indicador mecânico de posição; 

01 – Resistência Desumidificadora; 

O equipamento deve ser fabricado conforme especificado nesta norma. Deve                             

ter projeto funcional, formando um conjunto harmonioso e equilibrado, permitindo 

acesso fácil a todas as peças simplificando a manutenção. 

 

A adequada seleção de matérias e de exclusiva responsabilidade do fabricante. Quando 

houver material indicado para determinados componentes, deve ser entendido como 

preferencial e de padrão mínimo aceitável de qualidade. E obrigatório ao fabricante 

indicar matérias equivalente ou superiores aos aqui listado. 
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A válvula deve trazer fundida no corpo, em relevo, as seguintes marcações; marca de o 

fabricante, diâmetro nominal (Mn), classe de pressão e seta indicadora de fluxo. 

A velocidade máxima admissível do escoamento (com segurança) de operação normal 

da válvula, a pressão máxima admissível de operação normal, deve ser de 4 m/s. 

As válvulas devem possuir uma placa de identificação de aço inoxidável firmemente 

presa com a seguinte informação gravada de forma indelével. 

- Marca do fabricante  

- Números da série de fabricação  

- Classe de pressão  

- Seta indicadora de fluxo 

- norma de furacão dos flanges  

 

TAMPÃO FERRO FUNDIDO DÚCTIL 

 

            Deverá ser fabricado conforme as Normas Brasileira ABNT NBR 10160: 2005. 

 

TUBO PRFV  

 

            Deverá ser fabricado conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 15536 que específica 

os mínimos padrões de qualidade para as tubulações de PRFV e RPVC, garantindo assim um 

excelente desempenho do produto.  

 

OBS: ( Termo de Referência n. 97/2014 original alocado no processo 221595 

carimbado e assinado pelos responsáveis Técnicos. ) 
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ANEXO II  – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Eletrônico n. xx/2014 

Sessão Pública: xx/xx/2014, às xxhxxmin. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (ITEM 6.6 DO EDITAL) 

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: 

LOTE 01 - TUBOS FERRO DÚCTIL 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
UNI

D 

QUANTITATIVOS   

VALOR 
UNITARI
O (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

CAPITAÇÃ

O 

ADUTOR

A DE 

ÁGUA 

BRUTA 

ET

A 

ADUTOR

A DE 

ÁGUA 

TRATAD

A-CRD1X 

CRD2 

TOTA

L 

1 
CURVA FoFo 11º 
15' B/B JGS K7  
DN900mm  

PÇ   5,00     5,00 R$ 5.994,29 
R$ 

29.971,45 

2 
CURVA FoFo 
22°30' F/F K7 
PN10 DN800mm   

PÇ     2,00   2,00 R$ 7.852,44 
R$ 

15.704,88 
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3 
CURVA FoFo 45° 
B/B JGS K7  
DN800mm   

PÇ     4,00   4,00 R$ 6.127,02 
R$ 

24.508,08 

4 
CURVA FoFo 45º 
B/B JGS K7 
DN900mm  

PÇ   2,00     2,00 R$ 10.132,01 
R$ 

20.264,02 

5 
CURVA FoFo 90° 
B/B  JGS  K7 
DN100mm   

PÇ     64,00   64,00 R$ 115,94 R$ 7.419,84 

6 
CURVA FoFo 90° 
B/B  JGS  K7 
DN500mm   

PÇ     4,00   4,00 R$ 2.689,55 
R$ 

10.758,20 

7 
CURVA FoFo 90° 
B/B  JGS  K7 
DN800mm   

PÇ     4,00   4,00 R$ 7.732,38 
R$ 

30.929,52 

8 
EXTREMIDADE 
FoFo F/B  JGS K7 
PN10 DN800mm  

PÇ     2,00   2,00 R$ 2.656,00 R$ 5.312,00 

9 

EXTREMIDADE 
FoFo F/B K7 PN10 
DN600mm 
L=0,50m   

PÇ       2,00 2,00 R$ 1.700,00 R$ 3.400,00 

10 
EXTREMIDADE 
FoFo F/B K7 PN10 
DN900 mm  

PÇ   2,00     2,00 R$ 5.714,33 
R$ 

11.428,66 

11 

EXTREMIDADE 
FoFo F/F K7 PN10 
DN 100mm 
L=0,40m   

PÇ     32,00   32,00 R$ 222,00 R$ 7.104,00 

12 

EXTREMIDADE 
FoFo P/F K7 PN10 
DN100mm 
L=0,20m  

PÇ     32,00   32,00 R$ 122,00 R$ 3.904,00 

13 

EXTREMIDADE 
FoFo P/F K7 PN10 
DN300mm 
L=1,00m  

PÇ     4,00   4,00 R$ 1.084,79 R$ 4.339,16 

14 

EXTREMIDADE 
FoFo P/F K7 PN10 
DN800mm 
L=0,70m - C/ABA 
DE VEDAÇÃO   

PÇ     4,00   4,00 R$ 4.670,03 
R$ 

18.680,12 

15 
FLANGE CEGO K7 
PN10 DN800mm  

PÇ     6,00   6,00 R$ 2.904,61 
R$ 

17.427,66 

16 

TEE FoFo F/F/F K7 
PN10 
DN800X800X800
mm   

PÇ     4,00   4,00 R$ 12.571,66 
R$ 

50.286,64 

17 

TEE RED FoFo 
F/F/F K7 PN10  
DN800X800X600
mm  

PÇ     4,00   4,00 R$ 12.173,54 
R$ 

48.694,16 

18 
TUBO FoFo F/B  
JGS K7 PN10 DN 
800mm L=6,80m  

PÇ     3,00   3,00 R$ 16.724,10 
R$ 

50.172,30 

19 
TUBO FoFo F/B  
JGS K7 PN10 DN 
900mm L=2,00m  

PÇ   1,00     1,00 R$ 10.588,29 
R$ 

10.588,29 
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20 

TUBO FoFo F/F 
K12 PN10 
DN800mm 
L=3,40m    

PÇ     3,00   3,00 R$ 12.531,35 
R$ 

37.594,05 

21 

TUBO FoFo F/F 
K12 PN10 
DN800mm 
L=3,50m    

PÇ     3,00   3,00 R$ 12.531,35 
R$ 

37.594,05 

22 

TUBO FoFo F/F 
K12 PN10 
DN800mm 
L=4,00m   

PÇ     7,00   7,00 R$ 13.454,81 
R$ 

94.183,67 

23 

TUBO FoFo F/F 
K12 PN10 
DN800mm 
L=5,00m   

PÇ     6,00   6,00 R$ 15.301,84 
R$ 

91.811,04 

24 

TUBO FoFo F/F 
K12 PN10 
DN800mm -
L=6,80m   

PÇ     18,00   18,00 R$ 18.625,65 
R$ 

335.261,70 

25 

TUBO FoFo F/F 
K12 PN10 
DN900mm  
L=3,00m   

PÇ   62,00     62,00 R$ 15.674,21 
R$ 

971.801,02 

26 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN100mm 
L=1,20m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 637,31 R$ 637,31 

27 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN100mm 
L=5,80m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.444,48 R$ 1.444,48 

28 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN150mm 
L=1,65m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 944,85 R$ 944,85 

29 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN150mm 
L=2,85m  

PÇ     2,00   2,00 R$ 1.308,99 R$ 2.617,98 

30 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN150mm 
L=3,25m  

PÇ     2,00   2,00 R$ 1.400,90 R$ 2.801,80 

31 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 
L=1,30m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.171,58 R$ 1.171,58 

32 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 
L=2,40m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.482,96 R$ 1.482,96 

33 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 
L=2,80m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.602,31 R$ 1.602,31 

34 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 
L=2,85m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.809,25 R$ 1.809,25 

35 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 
L=2,90m   

PÇ     6,00   6,00 R$ 1.809,25 
R$ 

10.855,50 

36 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 
L=3,10m  

PÇ     6,00   6,00 R$ 1.722,40 
R$ 

10.334,40 

37 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN200mm 

PÇ     2,00   2,00 R$ 2.480,60 R$ 4.961,20 
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L=5,55m  

38 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN250mm 
L=1,10m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.408,06 R$ 1.408,06 

39 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN250mm 
L=1,45m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.474,08 R$ 1.474,08 

40 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN250mm 
L=2,00m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.626,89 R$ 1.626,89 

41 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN250mm 
L=3,80m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.236,48 R$ 2.236,48 

42 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN250mm 
L=5,80m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.785,70 R$ 2.785,70 

43 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN300mm 
L=2,40m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.483,94 R$ 2.483,94 

44 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN300mm 
L=2,50m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.162,30 R$ 2.162,30 

45 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN300mm 
L=3,10m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.539,59 R$ 2.539,59 

46 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN300mm 
L=3,80m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.728,21 R$ 2.728,21 

47 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN300mm 
L=4,30m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.916,81 R$ 2.916,81 

48 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN300mm 
L=5,80m  

PÇ     5,00   5,00 R$ 3.407,62 
R$ 

17.038,10 

49 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN400mm 
L=1,10m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.318,54 R$ 2.318,54 

50 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN400mm 
L=1,90m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.552,54 R$ 2.552,54 

51 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN400mm 
L=3,50m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 3.253,96 R$ 3.253,96 

52 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN400mm 
L=5,80m   

PÇ     2,00   2,00 R$ 4.330,51 R$ 8.661,02 

53 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN500mm 
L=2,0m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.437,96 R$ 2.437,96 

54 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN500mm 
L=3,10m   

PÇ     4,00   4,00 R$ 4.265,51 
R$ 

17.062,04 

55 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN500mm 
L=3,60m   

PÇ 1,00       1,00 R$ 5.600,62 R$ 5.600,62 

56 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN500mm 
L=4,10m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 4.887,65 R$ 4.887,65 
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57 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN500mm 
L=4,20m  

PÇ     2,00   2,00 R$ 4.887,65 R$ 9.775,30 

58 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN500mm 
L=5,80m  

PÇ     3,00   3,00 R$ 5.696,78 
R$ 

17.090,34 

59 
TUBO FoFo F/F K7 
PN10 DN600mm 
L=2,00m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 5.511,00 R$ 5.511,00 

60 
TUBO FoFo P/B 
JGS K7  DN300mm 
L=6,00m  

PÇ     
144,0

0 
  144,00 R$ 294,41 

R$ 
42.395,04 

61 
TUBO FoFo P/B 
JGS K7  DN800mm  
L=7,00m   

M     
168,0

0 
  168,00 R$ 2.231,00 

R$ 
374.807,33 

62 
TUBO FoFo P/B 
JGS K9  DN100mm 
L=6,00m  

PÇ   60,00     60,00 R$ 207,26 
R$ 

12.435,80 

63 

TUBO FoFo P/F 
K12 PN10 
DN1200mm 
L=6,00m  

PÇ 1,00       1,00 R$ 31.904,52 
R$ 

31.904,52 

64 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN150mm  
L=1,05m  

PÇ     2,00   2,00 R$ 599,80 R$ 1.199,60 

65 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN150mm 
L=1,30m 

PÇ     2,00   2,00 R$ 708,92 R$ 1.417,84 

66 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN200mm 
L=1,25m  

PÇ     2,00   2,00 R$ 896,17 R$ 1.792,34 

67 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN200mm 
L=5,80m   

PÇ     3,00   3,00 R$ 1.926,26 R$ 5.778,78 

68 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN250mm 
L=4,20m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.976,97 R$ 1.976,97 

69 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN300mm 
L=5,30m  

PÇ     1,00   1,00 R$ 2.785,15 R$ 2.785,15 

70 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN400mm 
L=1,20m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 1.858,43 R$ 1.858,43 

71 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN500mm 
L=2,00m   

PÇ     6,00   6,00 R$ 3.004,98 
R$ 

18.029,88 

72 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN500mm 
L=2,40m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 3.400,03 R$ 3.400,03 

73 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN500mm 
L=3,50m   

PÇ     1,00   1,00 R$ 4.381,11 R$ 4.381,11 

74 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN500mm 
L=4,00m   

PÇ     2,00   2,00 R$ 3.682,97 R$ 7.365,94 

75 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN600mm 
L=1,50m  

PÇ     6,00   6,00 R$ 3.099,10 
R$ 

18.594,57 
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76 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN800mm 
L=1,50m  

PÇ     6,00   6,00 R$ 6.703,56 
R$ 

40.221,36 

77 
TUBO FoFo P/F K7 
PN10 DN900mm 
L=6,80m   

PÇ 1,00       1,00 R$ 20.808,27 
R$ 

20.808,27 

VALOR TOTAL (R$) 
R$ 

2.689.506,2
01 

LOTE 02 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

QUANTITATIVOS   

VALOR 
UNITARIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) CAPITAÇÃO 

ADUTORA 
DE ÁGUA 
BRUTA 

ADUTORA 
DE ÁGUA 

TRATADA-
CRD1X 
CRD2 

TOTAL 

1 

TAMPÃO FOFO 
DÚCTIL, 
ARTICULADO, 
CARGA MAX 
40000KG, DIAM 
ABERT 600MM, 
ALTURA DA BASE 
80MM, DIÂMETRO 
DA BASE 800MM, 
PERSONALIZADO 
COM A 
LOGOMARCA DO 
DAE-VÁRZEA 
GRANDE, PARA 
REDE DE ÁGUA, 
EM 
CONFORMIDADE 
COM A NBR-
10.160 

UNID. 1,00 5,00 1,00 7,00 R$ 364,74 R$ 2.553,15 

VALOR TOTAL (R$) R$ 2.553,15 

 

LOTE 03 - VÁLVULAS BORBOLETA 

ITE
M 

DESCRIÇÃ
O 

UNI
D 

QUANTITATIVOS   

VALOR 
UNITARI
O (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

CAPITAÇÃ
O 

ADUTOR
A DE 
ÁGUA 
BRUTA 

ETA 
CLARIFICADO
R E FILTROS 

ADUTOR
A DE 
ÁGUA 

TRATADA
-CRD1X 
CRD2 

TOTA
L 

1 

VALVULA 
BORBOLETA  
EXCENTRICA, 
PADRÃO 
AWWA C504 
PN-10, CORPO 
E DISCO EM 
FERRO 

UNID       1,00 1,00 R$ 35.800,00 
R$ 

35.800,00 
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NODULAR 
ACIONAMENT
O ATRAVES DE 
ATUADOR 
MANUAL  COM 
INDICADOR  DE  
ABERTURA E  
CABEÇOTE 
QUADRADO,D
N 600MM  

2 

VALVULA 
BORBOLETA  
EXCENTRICA, 
PADRÃO 
AWWA C504 
PN-10, CORPO 
E DISCO EM 
FERRO 
NODULAR 
ACIONAMENT
O ATRAVES DE 
ATUADOR 
MANUAL  COM 
INDICADOR  DE  
ABERTURA E  
CABEÇOTE 
QUADRADO, 
DN 900MM  

PÇ   1,00     1,00 R$ 44.670,00 
R$ 

44.670,00 

3 

VALVULA 
BORBOLETA 
CORPO CURTO 
AWWA C 
504/06  F/F 
PN10 
DN500mm - 
C/ATUADOR 
ELÉTRICO E 
VOLANTE  

UNID 2,00       2,00 R$ 26.158,22 
R$ 

52.316,44 

4 

VALVULA 
BORBOLETA 
CORPO CURTO 
AWWA C 
504/06  F/F 
PN10 
DN600mm - 
C/ATUADOR 
ELÉTRICO E 
VOLANTE  

UNID     4,00   4,00 R$ 27.901,86 
R$ 

111.607,4
4 

5 

VALVULA 
BORBOLETA 
CORPO CURTO 
AWWA C 
504/06  F/F 
PN10 
DN800mm - 
C/ATUADOR 
ELÉTRICO E 
VOLANTE  

UNID     4,00   4,00 R$ 44.999,00 
R$ 

179.996,0
0 

VALOR TOTAL (R$) 
R$ 
424.389,8



   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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8 

 

LOTE 04 - VÁLVULAS DE GAVETA 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UNID 

ADUTOR
A DE 
ÁGUA 

BRUTA 

TOTA
L 

VALOR 
UNITARI
O (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1 

VÁLVULA DE GAVETA C/ CX. REDUTOR SÉRIE 
MÉTRICA OVAL, HASTE FIXA (NÃO ASCENDENTE), 
SEM BY-PASS, CLASSE DE PRESSÃO PN 10, C/ 
EXTREMIDADES FLANGEADAS COM FURAÇÃO 
CONFORME A NORMA ISO 2531 PN 10 F/F   CUNHA 
METÁLICA C/ CABEÇOTE DN600mm  

UNID 1,00 1,00 R$ 45.210,00 R$ 45.210,00 

2 
VALVULA DE GAVETA CORPO CURTO F/F CUNHA DE 
BORRACHA C/VOLANTE PN10 DN300mm - ABNT 
NBR 6916 CL 42012  

UNID 4,00 4,00 R$ 2.559,91 R$ 10.239,64 

            R$ 55.449,64 

 

LOTE 05 - TUBO PRFV 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
ADUTORA 
DE ÁGUA 
BRUTA 

TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 
TUBO PRFV  DN 600 - PVC REFORÇADO COM 
FIBRA DE VIDRO L=6,0m   

UNID 3972,00 3972,00 R$ 524,64 R$ 2.083.850,22 

            R$ 2.083.850,22 

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) 
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PMVG 
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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.  

 Não possui no seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo 

funções de gerência, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no âmbito da 

empresa. 

            __________, ____ 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8054 

PREGÃO ELETÔNICO N. 20/2014. 

56 

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 147/2014 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei 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 

 

N._______ 
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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 

 

N._______ 
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ANEXO VII 

 

FÓRMULA - BALANÇO PATRIMONIAL 
MODELO DE: CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 
NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 

 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM: _____/_______/______ 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – I.L.C 
 
ILC = Ativo Circulante 

______________ 
Passsivo Circulante 

 
ILC = Valor do ativo circulante = VALOR 
 Valor do passivo circulante 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – I.L.G. 
 

ILG = Ativo Circulante+Realizável a longo prazo 

 Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

ILG = Valor do Ativo Circulante +Valor do realizável a Longo Prazo = VALOR 

 Valor do Passivo Circulante+Valor do exigível a Longo Prazo 

 

LOCAL E DATA: 

 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL DA EMPRESA/N. DO CRC 

 

 

 

 

 

 

 



   

Licitação 
PMVG 
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ANEXO VIII 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA ---

--------------- PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT por meio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede administrativa no Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida 

Castelo Branco, n. 2.500, Bairro Água Limpa neste Município, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o 

n. 03.507.548/0001-10, neste ato representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito 

Municipal Sr. ___________________, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Várzea 

Grande – MT, portador da Cédula de Identidade n. __________ - SSP/___ e do CPF n. 

__________________ e por meio da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo,  representada 

pelo Secretário _______________, brasileiro, portador do RG. N. _____________ SSP/___  e 

CPF/MF ____________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ----------

--------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n.----------/-------, estabelecida à ---------------------

---, Bairro ------- em --------, CEP:--------------------, Fone/ Fax (65)----------, neste Ato,  

representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RGn. ----------

--------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, doravante denominada CONTRATADA, em vista o 

constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o 

presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. XX/2014, conforme 

descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n. 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, 

mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 O presente Contrato tem por objeto:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, TAMPÕES EM 

FERRO FUNDIDO DÚCTIL, TUBOS EM PRFV, VÁLVULAS, HIDRANTES E COMPORTAS, PARA ATENDER 

A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 

ADUTORAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA 02 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, CONTEMPLADOS COM RECURSO ORIUNDOS DO PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 

CRESCIMENTO, ATRAVES DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME ANEXO I (TERMO DE 

REFERENCIA N.97/2014). 
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Este Termo Contratual decorre do Processo N. 221595/2014 e encontra-se vinculado ao Edital e 

seus anexos do Pregão Eletrônico n. 20/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá validade por 365 (XXXXX) dias, contados a partir da data de sua 

assinatura e publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá executar o fornecimento de forma 

integral, de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo ser prorrogados em conformidade 

com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DOS PRAZOS  

3.1 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. 

3.1.1 A entrega, o aceite e o recebimento dos materiais, objetos destas especificações, 

cumprirão os requisitos e procedimentos constantes em normas, inclusive quanto à 

descarga, conferência, localização interna e forma de armazenamento, em recinto 

designado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no local definido para a entrega. O 

recebimento será efetuado provisoriamente por funcionário designado para verificação de 

quantidades dos materiais. O recebimento definitivo será feito após a verificação da 

qualidade e da conformidade do material com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

3.2 O prazo de entrega dos materiais será em 120 dias, a partir da emissão da Ordem de 

Fornecimento. 

3.3   Os materiais objetos da presente Especificação, deverão ser entregues em local a ser indicado 

pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no perímetro urbano do município de Várzea Grande, 

das 7:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, de segunda à sexta feira.Os materiais deverão 

ser transportados, descarregados e armazenados de modo a não sofrerem danos. Caberá a 

FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal a autorização para a descarga dos mesmos e a indicação 

do local onde serão depositados. 

3.4 DA GARANTIA 

3.4.1 Deverá apresentar certificado de conformidade, a contratada deverá garantir a qualidade 

dos materiais entregue de acordo com as especificações e com as normas da ABNT vigentes, em 
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caso de não conformidade apontada pelo fiscal à contratada deverá efetuar a troca as suas 

despensas. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ ----------- (-----------------------------). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-

de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e 

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são 

oriundos da seguinte classificação orçamentária: 

SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO  

Projeto/Atividade: 1.311 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00- Equipamento e Material Permanente 

Fonte: 0999 

Projeto/Atividade: 1.311 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00- Equipamento e Material Permanente 

Fonte: 0303 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

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

emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e atestada pelo secretário (a) da pasta 

e fiscal designado para contratação, contendo a modalidade e o n. da licitação, agência e conta 

corrente em nome da proponente do banco a ser depositado. 

6.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

6.3 Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá: 

a) Em cada pagamento será obrigatório a apresentação da Certidão Negativa de Débitos com a 

Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
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Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura 

distinta. 

Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, 

para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa. 

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por 

escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela Secretaria solicitante e/ou 

Superintendência de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e 

obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado em medições mensais, de acordo com o material 

entregue e com a liberação pela Caixa Econômica Federal. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre 

os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida 

pela Lei nº 9.648/98.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8. A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

8.1 Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta municipalidade se comprometerá a:  

a) Designar servidor para atuar como responsável pela fiscalização do contrato;  

b) A Prefeitura Municipal de Várzea Grande obriga-se a:  

c) Indicar as quantidades, os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos; 

d) Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as 

normas de segurança; 

e) Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos 

produtos e/ou serviços; 

d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato. 

e) Promover, através dos servidores designados pela Administração, as anotações em registro 

próprio das  ocorrências e falhas detectadas na sua execução e comunicar à empresa a ser contratada 

os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;  
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8.2 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

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

estabelecidas neste processo licitatório; 

8.4 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. 

8.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;  

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

para imediata correção;  

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

8.8 Acompanhar a descarga dos materiais, fiscalizar a descarga e os materiais, conferir o material 

entregue de acordo com o contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 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; 

9.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do 

art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

9.3 A contratada deverá proceder ao fornecimento no local indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE, em dias e horários previamente estabelecidos pela solicitante, não se 

interrompendo ou suspendendo nos períodos de sábado, feriado, ou em dia de suspensão do 

expediente, dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos nesta 

licitação; 

9.4 Dar plena e total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, responsabilizando-se 

quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante a vigência do Contrato; 

9.5 Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade fiscal. 

9.6 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 
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9.7 Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

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

seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que 

ocorridos em dependências da Prefeitura; 

9.8 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida 

anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

9.9 Reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até 30 (trinta) dias após a 

notificação, os produtos que apresentar qualquer impropriedade, sem implicar custos adicionais aos 

preços contratados; 

9.10 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem 

qualquer ônus para a PMVG; 

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

9.12 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente 

contratado; 

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

decorrentes de sua culpa ou dolo. 

9.14 Em relação ao prazo, observar tal prazo por ocasião da entrega, responsabilizando-se, durante 

todo período de validade, pela substituição imediata daqueles materiais considerados defeituosos, 

isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE de quaisquer ônus financeiros adicionais.  

9.15 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;  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 O acompanhamento da efetivação do contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante 

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

8.666/93. 

10.2 O servidor responsável pela fiscalização tem autoridade para exercer, em nome da PMVG, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e terá plenos poderes para 

decidir sobre questões técnicas e burocráticas dos serviços, sem que isto implique transferência de 

responsabilidade sobre a execução da mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da 

empresa a ser contratada.  

10.3 As relações entre o PMVG e a empresa a ser contratada serão mantidas prioritariamente por 

intermédio do servidor responsável pela fiscalização.  
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10.4 Ao servidor responsável pela fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos 

trabalhos e serviços, sem prejuízo das penalidades a que a empresa a ser contratada ficar sujeita e 

sem que tenha direito a qualquer indenização, no caso de não serem atendidas as suas determinações 

quanto à regular execução dos serviços.  

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração.  

10.6 A fiscalização caberá à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, à ser realizada pelo servidor:  

Nome: _______Função: __________ CPF:_________ RG:__________ Matrícula:__________.  

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS GARANTIAS / VALIDADE 

Toda a prestação dos serviços previstos neste contrato deverão ser fornecidos de acordo com o 

previsto no Anexo I – Termo de Referência do Edital, devendo a empresa contratada, neste período, 

obedecer rigorosamente às condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

O Fornecedor/Fabricante deverá se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem 

como, satisfazer plenamente as condições da proposta, a efetuar às suas expensas as alterações e 

reparos que necessário for. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contagem do prazo de garantia iniciar-se-á na data de emissão da Nota 

Fiscal.      

 PARÁGRAFO SEGUNDO  A Contratada deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos de 

projeto ou fabricação por um período de 02 (dois) anos a contar da data de termino da instalação dos 

equipamentos. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. 

Em caso de falhas, no período de garantia, a Contratada se obriga a efetuar a reposição imediata dos 

elementos defeituosos sem qualquer ônus para a FISCALIZAÇÃO. Se qualquer peça apresentar 

defeitos e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto, a Contratada se obriga a 

substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, se ônus para a FISCALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

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

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

I. advertência; 

II. multa;                 

III. suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não 

superior a 2 (dois) anos; 
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IV. declaração de inidoneidade. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que 

praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Parágrafo Segundo - A penalidade será obrigatoriamente publicado na imprensa oficial e no caso de 

suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das 

multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais. 

Parágrafo Terceiro - As sanções de que tratam o item anterior, serão aplicadas pela Secretaria de 

Administração, salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser proposta ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, mediante parecer fundamentado. 

Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo 

instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado 

apresentado pelo Superintendência de Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla 

defesa no âmbito administrativo, observando-se ainda as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e demais legislações vigentes, no que couber. 

Parágrafo Quinto - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante 

da empresa contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 

Parágrafo Sexto - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com 

a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador. 

Parágrafo Sétimo - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na 

execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 

da Lei nº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as 

seguintes sanções: 

I  - advertência;    

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

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

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

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

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

inidoneidade; 
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 c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

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

 d) Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 

5 (cinco) dias úteis. 

II – multa;  

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

no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

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

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

a1) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado a partir 

da data e horário estipulado na autorização de fornecimento; 

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. 

Parágrafo Oitavo - A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do 

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

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

no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

Parágrafo Nono - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial. 

Parágrafo Décimo - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

         III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

Parágrafo Décimo Primeiro - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode 

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

intimação. 

Parágrafo Décimo Segundo - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar 

e contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

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

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

prejuízos para a CONTRATANTE; 

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

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

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

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

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

ajuste; 

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

ensejando a rescisão do contrato; 

 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

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

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

Parágrafo Décimo Terceiro - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

I - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

III - demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 
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a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses excusos ou má-fé; 

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

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

de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Décimo Quarto - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a 

Cláusula Décima Terceira deste Contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de 

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

Parágrafo Décimo Quinto - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

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

vista ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial da Ata enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as consequências 

previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

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

e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

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

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

C) judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 

comprovados, quando os houver sofrido; 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
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A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

15.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 

adequadas ao Edital do PREGÃO ELETRONICO N. 20/2014. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – MARCAS, PATENTES E LICENÇAS 

16.1 Os pagamentos de “royalties”, marcas e licenças, se houver será de exclusiva responsabilidade 

do fornecedor. 

16.2 O fornecedor assumirá plena responsabilidades pelos direitos de propriedade industrial, marcas e 

patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, respondendo pela eventual violação dos 

mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

17.1 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

17.1.1. Para os propósitos desta cláusula, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:  

 a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 

na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não  - competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja 
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intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

17.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

17.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na 

hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 

contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.” 

17.4. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, 

previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da 

empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, 

no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, 

sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando – se ‘- lhes, supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– TRANSPORTE E DESCARGA 

19.1 O transporte é de responsabilidade do fornecedor, inclusive descarga e empilhamento, quando 

houver; 

19.2 O fornecedor é responsável por danos decorrentes do transporte e descarga/empilhamento e de 

embalagem inadequada, bem como danos causados ao meio ambiente, quando houver. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA PUBLICAÇÃO  

20.1 O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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21.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo ao presente contrato. 

II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. 20/2014, bem 

com a proposta comercial da empresa contratada. 

I. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer 

operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

22.1 O Foro para dirimir questões relativas a presente contratação será o Foro da Comarca de Várzea 

Grande-MT com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 

identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

Várzea Grande - MT, -- de ------------- de 2014. 

Várzea Grande - MT, -- de ------------- de 2014. 

                                                   

Prefeito Municipal 

Secretário Viação, Obras e Urbanismo 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHA 1: 

 RG                                                         CPF 

 

TESTEMUNHA 2: 

RG                                                                    CPF 
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AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2014 

 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pela 

portaria n. 639/2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo 

como critério de julgamento o menor preço por LOTE, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA CAPACITADA EM FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, TAMPÕES EM FERRO 

FUNDIDO DÚCTIL, TUBOS EM PRFV, VÁLVULAS, HIDRANTES E COMPORTAS, PARA 

ATENDER A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA E ADUTORAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SISTEMA 02 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CONTEMPLADOS COM RECURSO 

ORIUNDOS DO PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, ATRAVES DO 

MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA N.97/2014). 

Com realização prevista para o dia 04 de novembro 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 08h30min às 18h30min, 

sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa 

de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no sitio: 

www.bll.org.br/www.varzegrande.mt.gov.br.   

 

 Várzea Grande – MT, 15 de outubro de 2014. 

 

 

 

Luciana Martiniano de Sousa 

Pregoeiro 

 

 

Gonçalo Aparecido de Barros 

Secretário de Viação, Obras  e Urbanismo. 

 

http://www.bll.org.br/

