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1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, 

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 ITEM de conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, no Decreto 

Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal N.  09/2010 e Lei Complementar n. 
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123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 147/2014 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. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do 

fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência 

oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens; 

 
1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para 

conhecimento e retirada, no endereço eletrônico; www.bll.org.br; 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2015 

ABERTURA DIA: 04/03/2015 – 14h00min. 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

  PROPONENTE: __________________________ 
 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br 
 

1.3.1. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

abertura do certame na data marcada, a sessão pública será transferida para uma data 

posterior, mediante comunicação do Pregoeiro (a) aos licitantes; 

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

Grande – Superintendência de Licitações, nos dias úteis das 12h às 18:00h, sito à avenida Castelo 

Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - 

não restituível e gratuitamente no sitio institucional: www.bll.org.br. 

1.5 As informações e os procedimentos desta licitação serão realizados pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688 8054, 

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 ou e-mail: pregaovg@hotmail.com. 

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

Referência, anexo I neste edital. 

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

orçamentária:  

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
mailto:pregaovg@hotmail.com
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SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO  

Dotação Orçamentária: 10.08.15.451.0022 

Projeto Atividade: 1311 – Ampliação do sistema de abastecimento e água 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente 

Fonte: 303 

Valor: R$ 4.598,425,60 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e 

vinte e cinco reais e sessenta centavos) 

Dotação Orçamentária: 10.08.15.451.0022 

Projeto Atividade: 1311 – Ampliação do sistema de abastecimento e água 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente 

Fonte: 999 

Valor: R$ 438.708,36 (Quatrocentos e trinta e oito mil,setecentos e oito reais e trinta e seis 

centavos). 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES NOS PADRÕES CEMAT E 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DA CAPTAÇÃO – SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA 

NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO E 

CONTRATOS DE REPASSE N. 035.1348-06/2011, 0218.743-88/2007, 0408.670-44/2013, 

0408.730-67/2013 EDITAL E ANEXOS. 

2.2 DATA: 04 de Março de 2015 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. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na 
data e horário, conforme abaixo: 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 23/02/2015 08:00hs 
 

ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 04/03/2015 às 08h59min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - 
DF) 
 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04/03/2015, das 09h00 às 13h:59min. (HORÁRIO 
DE BRASÍLIA - DF) 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 04 de março de 2015, às 14:00 horas. 

(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). 

2.5 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), 
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razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data 

prevista para abertura da sessão. 

2.6 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 subseqüente, independente de nova 

convocação. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

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

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

do pregão, na forma eletrônica. 

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

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

referente ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

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

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

deverá ser protocolizada na Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito a 

Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h às 

18h, ou por meio do endereço eletrônico: pregaovg@hotmail.com.  

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

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

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

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

a realização do certame. 

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

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

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

legislação vigente. 

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

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

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

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 A participação nesta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, implica na aceitação, plena e 

irrevogável das normas constantes no presente Edital e dos seus anexos; 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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4.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO, o licitante deverá manifestar em 

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

sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, 

bem como a descritiva técnica, constante do MODELO DE PROPOSTA - ANEXO II do presente 

Edital. 

4.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais. 

4.4 Poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, as pessoas jurídicas 

legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto a 

documentação; 

4.5 Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente 

estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

Licitação; 

4.6. Não poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, empresas que 

estejam enquadradas nos seguintes casos: 

4.6.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

4.6.2. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual 

ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a 

praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

4.6.3. Estrangeiras que não funcionem no País; 

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

suspensão pelo Município de Várzea Grande-Mt, desde que o Ato tenha sido publicado na 

Imprensa Oficial, conforme o caso, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

4.7. A participação nesta Licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recurso. A não observância destas 

condições ensejará na sumária desclassificação da proponente. 

4.8 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. 

4.9 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 
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lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes 

junto ao sistema, serão considerados válidos. 

4.10 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. 

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

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

hora marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, 

então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta. ao anexar a 

proposta no sistema deverá ser utilizado os seguintes arquivos nas extensões: excel, 

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

desclassificada. 

 

6.1.1. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, 

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

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

desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro (a). 

6.2 A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 

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

a fase de recebimento de propostas. 

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

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

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

verdadeiras suas propostas e lances. 

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

as condições estabelecidas neste Edital. 

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

marca identificar a empresa, colocar “marca própria”; 

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

6.7 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. 

mailto:contato@bll.org.br
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78125-700 - Várzea Grande/MT, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados pela 

data 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; 

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, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou por extenso, 

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

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

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

algarismo e por extenso, será considerado este último. 

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

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

sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

e1.As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço 

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

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

sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital. 

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

especificações constantes do anexo I do Edital. 

6.9 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. 

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

Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
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de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de 

sua desconexão, até a promulgação do vencedor; 

7 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DISPUTA 

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. O critério de julgamento das propostas será de menor TOTAL POR ITEM, e o tipo da 

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

com o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento 

convocatório, e em sessão ou reunião do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, que poderá, a 

seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores 

do município ou externos a ele: 

 

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

PREÇO POR VALOR UNITARIO, observando as especificações técnicas e os 

parâmetros definidos no Edital; 

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

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

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

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

propostas desconformes ou incompatíveis; 

7.4. O resultado do julgamento estará à disposição dos interessados, bem como os 

pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo 

poderão ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

7.5. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas 

desclassificadas, o Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que 

apresentem outras, escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou 

desclassificação, conforme disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica 

subsidiariamente a modalidade Pregão; 

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

diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo; 
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7.7 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. 

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

sistema. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

licitantes não saberão quem é o autor do lance. 

7.11 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. 

7.12 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. 

7.13 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. 

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

fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo randômico. 

7.15 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. 

7.16 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. 

7.17 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. 

8 DA HABILITAÇÃO 

8.7 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 
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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. 03/2015 

ABERTURA DIA: 04/03/2015 – 14h00min. 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

 

8.8 Relativos à Habilitação Jurídica: 

8.8.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.8.2 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; 

8.8.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.8.4 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; 

8.9 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

8.9.2  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; 

8.9.3  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). 
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8.9.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

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

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

12.440/2011 art. 29, inciso V; 

8.9.7 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). A certidão 

negativa do Estado de Mato Grosso somente será aceita no original e ou copia 

autenticada em cartório. 

8.9.8 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

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

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

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

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

 
8.10 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

8.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei (2013), que comprovem a boa situação financeira 

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

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

proposta. 

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

demonstrações contábeis assim apresentados: 

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

a. -publicados em Diário Oficial; ou 

b. -publicados em jornal de grande circulação; ou 

c. -por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante. 

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

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

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

ou em outro órgão equivalente. 

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

147/2014. 

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

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

ou em outro órgão equivalente;  
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IV. Sociedade criada no exercício em curso: 

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

Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas; 

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

assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado; 

8.4.2 Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e 

Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

8.11 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 Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (ME ou EPP) com 

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

8.5.3 Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores públicos 

exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no 

âmbito da empresa, (modelo anexo III). 

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, compatível 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. 

b) É facultado ao Pregoeiro 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; 
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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 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. 
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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. 

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 pregaovg@hotmail.com. 

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 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. 
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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. 

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 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  

11.2 A homologação deste Pregão compete ao ordenador de despesas do Município, pelo Prefeito 

Municipal.  

12. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

 
12.1 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.  

12.2 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 7:00h às 11:00h e das 13:00 h às 17:00h, de segunda à sexta feira. 
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12.3 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. 

12.3.1 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 se houver 

necessidade. 

12.4 Os materiais deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias após a contratação 

12.5 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. 

12.6 O fornecimento dos itens do grupo diesel gerador, motor diesel e gerador síncrono 

deverão ser fornecidos completos, prontos para instalação e entrada imediata em serviço 

em cada unidade de tratamento e de elevação de esgoto. 

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 

subseqüente dos objetos fornecidos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 

devidamente atestada pelo setor competente.  

13.2 O pagamento será efetuado em medições mensais, e acordo com o material entregue e com 

a liberação pela Caixa Econômica Federal. 

13.3 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; 

13.4 Como condição para pagamento, o licitante vencedor deverá: 

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

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

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

pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria 

certidão. 

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- Termo de Referência, que faz parte deste instrumento, 
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responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula 

ou condição aqui estabelecida; 

14.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

14.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obrigam a 

atender prontamente, bem como dar ciência a secretaria solicitante, imediatamente e por escrito, 

de qualquer anormalidade. 

14.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, no 

tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no 

Contrato definidos e conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

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

10.520/2002. 

14.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 

devida anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

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

14.9. A contratada deverá avisar com antecedência a Prefeitura Municipal de Várzea Grande sobre 

o envio do material. 

14.9. 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. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

15.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n. 8.666/93, para 

retirar a Ordem de serviço, 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 e comunicar à 

empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata 

correção;  
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15.5 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

Bens;  

15.6 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 

presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à CONTRATADA;  

15.7 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

15.8 São obrigações da CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela 

prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução do objeto. 

15.9 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: 

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 
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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 subseqüente ao término do prazo 

ajustado em até 20 (vinte) dias; 

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

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

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

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

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. 

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 
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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 

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 escusos ou má-fé; 

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

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

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

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

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 
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inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

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 do Contrato 

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 03 

(três) dias para assinatura do Contrato, 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. 

17.5 Uma vez assinado o Contrato, assumem o compromisso de atender durante o prazo de sua 

vigência os pedidos realizados. 

17.6 O Contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no Art. 65 da 

Lei 8666/93. 

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

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

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

econômico-financeira. 

17.8 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. 

17.9 Decorridos 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.  
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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  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. 

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cominações legais. 

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

Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

18.9  Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande/MT após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 

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

com as Leis vigentes.  

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

18.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
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18.13 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação. 

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

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

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

18.14.2 Adiar a data da sessão pública. 

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

documentos relativos à presente licitação. 

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

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

19 Integram este Edital: 

Várzea Grande – MT, 12 de fevereiro de 2015 

 

 

 

 

 

       Dalciney Fidelis Nogueira                            Gonçalo Aparecido de Barros 

                        Pregoeira                                   Secretário de Viação, Obras e Urbanismo 
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ANEXO I 

 

. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES Nº 99/2014 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E PADRÃO CEMAT DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO E ÁGUA E CAPTAÇÃO 

 

OBJETO  

 

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

fornecimento de materiais para instalação de transformadores nos padrões CEMAT e 

instalações elétricas em baixa tensão das instalações prediais da estação de tratamento 

de água e da captação – sistema de abastecimento de água - 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. 

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

instalações elétricas prediais da estação de tratamento de água e da captação. 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, 
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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.  

 

GENERALIDADES 

As instalações deverão obedecer aos padrões constantes nas normas da ABNT, 

padrões da Concessionária CEMAT, desenhos componentes do projeto.  

O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas:  

 NBR 14039  

 NBR 5440  

 NBR 5410  

 NTE 014  

 NTE 026  

 NTE 030  

Os materiais DEVERÃO estar em conformidade com as Normas da ABNT e a 

empresa DEVERÁ apresentar a certificação da qualidade do material fornecido. 

 

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

qualidade e da conformidade do material com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

O fornecimento dos itens do grupo diesel gerador, motor diesel e gerador síncrono 

deverão ser fornecidos completos, prontos para instalação e entrada imediata em serviço 

em cada unidade de tratamento e de elevação de esgoto. 

 

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. 

 

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 itens com menor 

preço. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – TRANSFORMADORES 

 

SUBESTAÇÃO EM CABINA DE ALVENARIA 

A subestação em projeto tem as seguintes características:  

 É de fácil acesso;  

 O ramal de entrada subterrânea será derivado diretamente do poste;  
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 Os condutores do Ramal de entrada subterrânea serão de cobre com isolação 

XLPE 12/20KV para tensão nominal de 13,8KV;  

 A Bitola dos condutores do Ramal de entrada subterrânea será de 25mm²;  

 A disposição dos equipamentos está detalhada, conforme o desenho de vistas da 

cabina modular;  

 Possuirá um disjuntor geral em alta tensão para proteção dos transformadores, 

conforme normal especifica (NTE 014 pag17) e um disjuntor para proteção geral 

em baixa tensão para cada transformador;  

 O disjuntor de alta tensão será instalado em local abrigado em módulo 

apropriado, instalado antes dos transformadores, conforme projeto;  

 Será instalado no poste de concreto DT de 11/600, com estruturas tipo N3, o 

suporte para fixação das muflas e dos cabos de entrada subterrânea;  

 Cada transformador possuirá uma chave seccionadora, para manobra individual;  

 As caixas de medição, TC’s serão fornecidas pela concessionária, e montadas no 

poste de ponto de entrega, conforme desenhos e orientações da NTE 14.  

 

MALHA DE ATERRAMENTO 

A malha de aterramento da cabina em projeto possuirá as seguintes características: 

 

Resistência de 

aterramento 

Quantidade de 

Haste 

Bitola mínima do 

Condutor 

Caixas Inspeção 

10Ω 12 25mm² 30X30X30 

 

A - VALOR DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO  

época do ano.  

 

B - HASTE DE TERRA As hastes de aterramento serão de aço revestido em cobre, com 

diâmetro de Ø16mm e 2.40m de comprimento, conforme especificação da NT-06-R3 da 

CEMAT S/A.  

 

C - CONDUTORES Os condutores de aterramento serão de:  

 Cabo de cobre nu # 16 mm², para as partes condutoras normalmente sem 

tensão;  

 Cabo de cobre nu # 25 mm², para interligação das hastes de aterramento;  

 Será protegido na descida com um eletroduto de PVC de Ø 1/2 ”.  

 

D - INSTALAÇÃO  

 Serão ligadas à malha de aterramento, todas as partes normalmente não 

energizadas da cabina. O condutor de interligação dos pára-raios a terra será o 

mais curto possível, evitando as curvas e ângulos pronunciados;  
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 O condutor de aterramento será firmemente ligado à malha de aterramento por 

meio de conectores de aperto;  

 A malha de aterramento terá configuração linear;  

 A distância entre os eletrodos será igual a 2,50 metros;  

 As extremidades superiores das hastes ficarão a 15 cm abaixo da superfície do 

solo;  

 Com finalidades de permitir o acesso para fins de inspeção e medição dos valores 

da resistência de aterramento, existirá 01 (uma) haste protegida com caixa de 

inspeção apropriada, com tampa removível.  

 

5 – RAMAL DE ALTA TENSÃO  

Possuirá as seguintes características gerais:  

 Será necessária a construção de 50 metros de rede aérea montada em uma 

estrutura do tipo N3, para conduzir a energia elétrica do ponto de medição na 

divisa do terreno até próximo da cabina de transformação, conforme detalha o 

projeto;  

 As conexões com a rede na derivação serão feitas utilizando conector com estribo 

e grampo de linha viva.  

 

Condutores 

 Os cabos do ramal de ligação (aéreo) 2AWG CAA.  

 Os cabos ramal subterrâneo – Cabos de Alta tensão Isolado cobre 25mm².  

 Será instalado condutor reserva no ramal subterrâneo;  

 Todos os condutores do ramal de entrada possuirão reserva mínima individual de 

2m;  

 

Eletrodutos  

 Ao longo da descida no poste da derivação, os eletrodutos serão de aço zincado 

com altura 5,5m do solo, com fixação ao poste através de fita de aço inoxidável e 

fecho ou arame galvanizado bitola 12BWG.  

 No trecho subterrâneo os condutores estão protegidos por eletroduto corrugado 

de polietileno de alta densidade.  

 

Caixas de passagem  

 As caixas de passagem serão em alvenaria com impermeabilização com 

dimensões internas de 80x80x80cm e fundo com pedra brita nº2 em camada de 

10 cm com tampa;  

 O piso das caixas de passagem para os condutores do ramal estarão a 30 cm 

abaixo da parte inferior do duto de nível mais baixo;  

 

6 – BAIXA TENSÃO  
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 Os cabos de baixa tensão que saem do secundário dos transformadores de 500 

KVA possuirão seção de #300mm², isolados para 750V/1KV sendo dois por fase, 

mais dois #300mm² para o neutro, isolado para 750V/1KV.  

 Os cabos de baixa tensão que saem do secundário dos transformadores de 1000 

KVA possuirão seção de #95mm², isolados para 12/20 KV sendo um por fase, não 

possuindo condutor neutro.  

 Os cabos de baixa tensão que saem do secundário do transformador de 112,5 

KVA possuirão seção de #95mm², isolados para 750V sendo dois por fase mais 

dois #95mm² para o neutro, isolado para 750 V.  

 Os cabos de baixa tensão que saem do secundário do transformador de 75 KVA 

possuirão seção de #120mm², isolados para 750V/1KV sendo um por fase mais 

um #120mm² para o neutro, isolado para 750V/1KV.  

 

 Os cabos serão protegidos mecanicamente por eletroduto rígido de 3” e 4” de 

diâmetro.  

 As proteções dos secundários dos transformadores de 500KVA e 75KVA serão 

através de disjuntores termomagnéticos em caixa moldadas de 800A e 200A, 

respectivamente.  

 A proteção do secundário dos transformadores de 1000KVA será feita com 

disjuntor de média tensão e a proteção do transformador de 112,5KVA será 

através de disjuntor termomagnético em caixa moldada de 300A.  

 

7 – ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS Os equipamentos e 

acessórios de entrada de serviço em projetos possuirão características especificas, 

conforme segue:  

 

A – BARRAMENTO DE ALTA TENSÃO.  

O Barramento de Alta Tensão deverá ser pintado nas cores:  

 Fase A – Azul  

 Fase B - Verde  

 Fase C - Vermelha  

 

O espaçamento entre os barramentos de AT deverão ser de: 

Instalação 13,8 KV 

Abrigada Ao Tempo 

Fase -Fase Fase -Terra Fase -Fase Fase -Terra 

160 160 180 180 

 

B - CHAVE FUSÍVEIS  

Serão usadas chaves fusíveis com as seguintes características:  

Classe: 15KV  

Tensão nominal: 13.8 KV  

NBI (Nível Básico de Isolamento): 95 KV  
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Capacidade de interrupção: 10 KA 

 

 

CARACTERISTICAS 
TENS. NOM. RD - (KV) 

13,8 

Uso INTERNO 

Tensão Nominal Máxima (KV) 15 

Freqüência nominal 60 

Corrente Nominal permanente (mínima) 

(A) 
600 

Corrente Nominal de curta duração (it)-

(kA) 
12,5 

Duração da it -(s) 3 

Valor de Crista Nominal da corrente 

suportável (KA) 
31,25 

Tens Sup. de impulso atm. (Crista) a terra 

e entre pólos (KV) 
95 

Tens Sup. de impulso atm. (Crista) entre 

pólos abertos (KV) 
110 

Tens Sup. Nom. a 60Hz -1min (eficaz) a 

terra e entre pólos (KV) 
36 

Tens Sup. Nom. a 60Hz -1min (eficaz) 

entre pólos abertos(KV) 
40 

 

C - ELOS FUSÍVEIS  

Os elos fusíveis serão de 25K para a proteção do transformador. 

 

D – DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO. 

 

DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO (TRIPOLAR) 

Características Elétricas Básicas 

Tensão Nominal da RD - (13,8KV) 

Característica 

Uso  Interno 

Tensão nominal Max (KV)  15 

Freqüência Nominal (Hz)  60 

Corrente Nominal Permanente mínima (A)  600 

Capacidade de Interrupção mínima (KA)  10 

Tensão sup. Nom. a 60Hz 1 min.(eficaz) (KV)  34 

Tensão Sup. Nom. de impulso atm. (crista)  95 

Tempo total de interrupção (8 ciclos) ((ms)  130 

 



 

 
LICITAÇÃO icitação 

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  

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.03/2015 

32 

 

E - PÁRA-RAIOS  

Possuem as seguintes características gerais: 

 

PÁRA-RAIOS 

Descrição 

Classe 15KV 

Aplicação UC em 13,8KV 

Tensão Nominal 12 KV 

Resistor Não Linear ZnO 

Invólucro Material Polimérico 

Corrente de descarga 

nominal 
10KA 

Proteção do Pára -

raios 

C/ desligador 

automático 

 

F - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO.  

Possuem as seguintes características gerais: 

 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Potencia (KVA)  1000 

Tensão Secundária (V)  4160 

Freqüência (Hz)  60 

NBI (nível básico de isolação)  95 

 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Potencia (KVA) 500 

Tensão Secundária (V) 380 

Freqüência (Hz) 60 

NBI (nível básico de isolação) 95 

 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Potencia (KVA)  112,5 

Tensão Secundária (V)  220/127 

Freqüência (Hz)  60 

NBI (nível básico de isolação)  95 

 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Potencia (KVA) 75 

Tensão Secundária (V) 220/127 

Freqüência (Hz) 60 

NBI (nível básico de isolação) 95 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

 

A - Luminotécnica:  

Luminárias - Ficha técnica.  

 Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares T12 de 32W 

corpo em chapa de aço tratada na cor branca. Refletor com acabamento especular 

de alto brilho 2X32W. Referencia 3540.  

 Luminária externa fechada com corpo, aro e tampo em liga de alumínio fundido, 

refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Refrator vidro plano 

transparente temperado, com suporte para braço Ø60,3mm e soquete E40 para 

lâmpada multivapores metálicos 250W, com reator e ignitor. Referencia TP 294.  

 

B - Interruptor.  

Serão instalados interruptores de uma, duas ou três seções comuns de 5 ou 10A 

dependendo do conjunto de lâmpadas em atendimento, será também colocada uma 

caixa protetora para abrigo dos mesmos, quando estiverem agrupados(verificar posição 

em projeto).  

 

C - Tomadas:  

Serão colocadas tomadas a 30 cm do piso acabado e a 1,30m do piso acabado todas com 

padrão ABNT (2P+T).  

 

D - Eletrodutos.  

 Todos os eletrodutos embutidos em concreto e/ou alvenaria serão em PVC rígido 

soldável, antichama, com curvas pré-fabricadas, não se admitindo o uso de 

conexões executadas no local.  

 Os eletrodutos que interligam os quadros de distribuição e geral deverão ser 

rígidos com padrão de resistência superior ao normal de forma que os cabos não 

ocupem mais que 60% do espaço total conforme regulamenta a norma.  

 Os eletrodutos externos a alvenaria (aparentes) serão de padrão galvanizado.  

 Nos trechos subterrâneos os eletrodutos poderão ser corrugados em polietileno de 

alta densidade.  

 

Nota: 

Utilizar eletrodutos rígidos de PVC (NBR 6150/1980) antichama quando embutidos no 

contra piso ou paredes (construídas sobrepostas às paredes limítrofes), ou sobre o forro. 

Utilizar eletrodutos galvanizados (NBR 5624/1988) rígidos quando forem instalados 

aparentes. Não será permitido utilizar eletrodutos tipo mangueiras. Não é permitido 

embutir eletrodutos nas paredes limítrofes ou em elementos estruturais. Adotar diâmetro 

mínimo igual a ¾ (20 mm); 
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E - Condutores  

Todos os condutores foram dimensionados levando em consideração não só a capacidade 

de corrente, mas também a queda de tensão admissível e harmônica.  

Os condutores deverão ser de cobre isolado 750V e 1KV com a capacidade de transporte 

de corrente que exija para o circuito.  

ATENÇÃO - O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica deverá ser 

de 2.5 mm2, inclusive nas descidas de luminárias. O condutor neutro será sempre na cor 

azul claro, o condutor de terra na cor verde, e o condutor de fase nas cores vermelha, 

preto e branco e retorno nas cores amarelo ou cinza. 

 

CADERNO TÉCNICO 

UTILIZAÇÃO CORES 

Fase Vermelho 

Fase Branco 

Fase Preto 

Neutro Azul claro 

Retorno Amarelo ou cinza 

Terra Verde o verde/amarelo 

 

Os fios e cabos deverão ser de cobre, 750V e 1KV, obedecer às normas da ABNT e 

ter o selo do INMETRO. Adotar bitola mínima dos condutores em circuitos igual a 2,5 

mm². Rabichos de luminárias, que devem ser individuais, podem ser de cabo múltiplo 3 x 

1,5 mm², e a distância entre a caixa e a luminária não ultrapasse 1,5 m;  

Os fios acima de 4 mm² inclusive devem ser emendados com conectores de mola 

(preferencialmente) ou emendas torcidas e dobradas isoladas com fita de alta fusão 

isolante e fita isolante da 3M ou Pirelli. Os fios e cabos acima de 6 mm² devem ser 

emendados com conectores de pressão ou mecânicos. As emendas devem sempre ser 

feitas dentro de caixas de passagem. Prever condutor terra (T) em todos os eletrodutos. 

 

F – Quadros  

 

Quadro de Distribuição Geral – QDG’s  

Os QDG’s (Quadro de distribuição geral) serão instalados em local estratégico na sala de 

comando dotado de barramento individual para cada fase e neutro, a proteção será 

através de disjuntor geral de 300A e individual para cada circuito, conforme descrito 

abaixo:  

a) QDG1 – Sala de controle  

1. Quadro de distribuição de cargas QDC1– Proteção 50A;  

2. Quadro de distribuição de cargas QDC2 – Proteção 90A;  

3. Quadro de distribuição de cargas QDC3 – Proteção 70A;  

4. Quadro de distribuição de cargas QDC4 – Proteção 70A;  

5. Quadro de distribuição de cargas QDC5 – Proteção 40A;  

6. Quadro de distribuição de cargas QDC6 – Proteção 40A;  

7. Quadro de distribuição de cargas QDC7 – Proteção 40A;  
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Proteção geral de 200A.  

b) QDG_MOTORES – Sala de controle  

1. Quadro de comando de motores – QCM-DES – Proteção 250A;  

1. Quadro de comando de motores – QDC-BAR – Proteção 300A;  

1. Quadro de comando de motores – QCM-EL2 – Proteção 120A;  

1. Quadro de comando de motores – QCM-CLA – Proteção 250A;  

1. Quadro de comando de motores – QCM-CLO – Proteção 70A;  

Proteção geral de 800A. 

 

Quadros de Distribuição de Cargas – QDC’s  

Os QDC’s foram projetados a atender os circuitos conforme a distribuição dos mesmos e 

reservas a fim de atender futuras cargas.  

a) QDC1 – Sala de controle  

C1- Iluminação da sala de controle e banheiro – Proteção 10A;  

C2- Tomadas de uso geral da sala de controle – Proteção 15A;  

C3- Tomadas de uso geral da sala de controle e banheiro – Proteção 20A;  

C4- Chuveiro do banheiro da sala de controle – Proteção 25A;  

Proteção geral de 50A.  

b) QDC2 – Sala de controle  

C1 - Iluminação externa do parque da ETA – Proteção 30A;  

C2 - Iluminação externa do parque da ETA – Proteção 25A;  

C3 - Iluminação externa do parque da ETA – Proteção 20A;  

C4 - Iluminação externa do parque da ETA – Proteção 20A;  

Proteção geral de 90A.  

c) QDC3 – Clarificador e filtros  

C1 - Iluminação externa do clarificador e filtros – Proteção 15A;  

C2 - Tomada de uso geral do clarificador e filtros – Proteção 15A;  

C3 - Tomada de uso geral do clarificador e filtros – Proteção 15A;  

C4 - Tomada especial do clarificador e filtros – Proteção 20A;  

C5 - Tomada especial do clarificador e filtros – Proteção 20A;  

Proteção geral de 70A. 

d) QDC4 – SISTEMA CLORO-GÁS  

C1 - Iluminação das salas do sistema cloro-gás – Proteção 10A;  

C2 - Tomada das salas do sistema cloro-gás – Proteção 20A;  

C3 - Iluminação das salas do sistema cloro-gás – Proteção 10A;  

C4 - Tomada das salas do sistema cloro-gás – Proteção 20A;  

C5 - Iluminação das salas do sistema cloro-gás – Proteção 10A;  

C6 - Tomada das salas do sistema cloro-gás – Proteção 20A;  

C7 - Tomada das salas do sistema cloro-gás – Proteção 20A;  

Proteção geral de 70A.  

e) QDC5- ELEVATÓRIA 1  

C1 - Iluminação da elevatória 1 – Proteção 15A;  

C2 - Tomada da elevatória 1 – Proteção 10A;  

Proteção geral de 40A.  

f) QDC6 - DESIDRATAÇÃO  

C1 - Iluminação da sala de desidratação – Proteção 10A;  

C2 - Tomada da sala de desidratação – Proteção 20A;  

Proteção geral de 40A.  
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g) QDC7- ELEVATÓRIA 2  

C1 - Iluminação da elevatória 2 – Proteção 10A;  

C2 - Tomada da elevatória 2 – Proteção 20A;  

Proteção geral de 40A. 

h) QDC8- CASA DE FORÇA  

C1 - Iluminação da sala de proteções – Proteção 10A;  

C2 – Iluminação da sala dos trafos – Proteção 10A;  

C3 – Tomadas da sala dos trafos – Proteção 10A;  

C4 - Tomadas da sala de proteções – Proteção 10A;  

C4 – Circuito de emergência – Proteção 10A;  

Proteção geral de 30A.  

Nota.  

 O quadro de distribuição deve ser construído em caixa metálica com tampa, com 

01 (um) barramento em barra de cobre para cada fase, 01 (um) barramento 

isolado para neutro e 01 (um) barramento para terra aterrado na estrutura do 

quadro, com parafusos suficientes para todos os circuitos.  

 Os quadros devem ser instalados em local de livre acesso, permanentemente 

visível, com no mínimo 1 m² de área livre e com sua aresta superior a 1,8 m do 

piso;  

 Deverão ser utilizados disjuntores do tipo mini-disjuntores, industrial (norma NBR 

IEC 60947/2); Salvo motores.  

 A tampa externa do quadro deve possuir plaqueta de identificação com o nome do 

quadro;  

 A tampa interna do quadro deve conter identificação de todos os circuitos parciais, 

indicando o disjuntor e a função do circuito, em papel plastificado colado à tampa;  

 

PROCEDIMENTO GERAL DE INSTALAÇÃO 

 1. Toda Tubulação utilizada em estrutura deverá ser obrigatoriamente do Tipo PVC rígido 

rosqueável com curvas e luvas no local, nas bitolas estipuladas em projeto e nunca haver 

estrangulamento da seção maior que 90º e raio inferior ao da curva padronizada.  

2. Todas as caixas que ficarem localizadas nas Lajes deverão ser protegidas com papel 

úmido, ou serragem a fim de evitar penetração de argamassa.  

3. Todas as tubulações e caixas de passagem, sujeitas a entrada de resíduos de material 

ou água devem ser devidamente fechada com tampões.  

4. Toda a Tubulação seca deverá ser provida de arame guia de tipo galvanizado nº14.  

5. Em alvenaria em locais não sujeitos a impactos, admite-se dutos de PVC rígido.  

6. Quando houver duvida na localização de tomadas ou equipamentos, consultar projeto 

e/ou projetista.  

7. Nas conexões de eletrodutos com quadros e caixas, deverão ser utilizadas buchas e 

arruelas de alumínio de bitolas apropriadas.  

8. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas, deverão ser 

executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulações.  

9. A fiação só poderá ser executada após o termino da fixação das caixas e a tubulação 

completamente limpa e seca, e toda parte de alvenaria concluída.  

10. Cada circuito esta dimensionado a atender o equipamento do projeto. Não será 

admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento, sem o prévio 

conhecimento da fiscalização da obra.  
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11. Fica vetado o uso de outras cores para identificação dos condutores fases, neutros e 

terra. Nas emendas de derivação em condutores de bitola superior a #4mm2 devem ser 

utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a mínima resistência de 

contato.  

12. Não serão admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior das tubulações, 

estas devem estar em quadros e caixas apropriadas.  

13. Lançar os eletrodutos nas lajes em linha reta, sempre que possível, evitando gastos 

adicionais de tubulação e condutor.  

14. O ponto de descida dos eletrodutos para interruptor, tomadas, caixas de passagem e 

quadros de distribuição, devem coincidir com locação dos mesmos (alinhamento 

vertical), em acordo com as cotas indicadas.  

15. A sobra de condutores para ligações elétricas e/ou conexão e equipamento em caixas 

de luz no teto ou parede deverá ter no máximo 15 cm. 
 

 

 

Gonçalo Aparecido de Barros 

Secretario de V. Obras e Urbanismo 

SVOU-VG 
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ANEXO I.a 

PLANILHAS ORÇAMENTARIA 

ITEM 

T
IP

O
: 

M
A

T
 /

 S
E

R
 /

 
F

O
R

 

DISCRIMINAÇÃO UNID QTD 

PREÇOS R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

1 INS 
ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA,REF. Z-200, 
EXOSOLDA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  

PÇ 9 70,46 634,14 

2 INS 
ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM 
DFURO= 18 MM  

UN 82 1,16 95,12 

3 INS 

BARRAMENTO DE 100A, DIM. (1/2" X 1/4"), 
COMPOSTO POR ISOLADORES DE BARRAMENTO EM 
EPOXI, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, ARRUELA LISA E 
DE PRESSÃO.  

UN 6 284,38 1.706,28 

4 INS 

BOMBA DOSADORA MICROPROCESSADA P/ DOSAGEM 
DE ÁCIDO FLUORSÍLICO A 23,0% - VAZÃO:50L/h - 
PRESSÃO 4,0bar - IP 65 C/ VALVULA DE INJEÇÃO + 
CABO DE CONTROLE UNIVERSAL 10,00m  

UND 3 4.544,18 13.632,54 

5 INS 

BOMBA DOSADORA MICROPROCESSADA P/ DOSAGEM 
DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 49,0% - VAZÃO:25L/h - 
PRESSÃO 4,0bar - IP 65 C/ VÁLVULA DE INJEÇÃO + 
CABO DE CONTROLE UNIVERSAL 10,00m  

UND 3 9.638,71 28.916,13 

6 INS 

BOMBA DOSADORA MICROPROCESSADA P/ DOSAGEM 
DE SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO A 50% - 
VAZÃO:230L/h - PRESSÃO 6,0bar - IP 65 C/ VÁLVULA 
DE INJEÇÃO + CABO DE CONTROLE UNIVERSAL 
10,00m  

UND 3 13.968,00 41.904,00 

7 INS 
BOMBA HELICOIDAL - 10m³/h, 10 m.c.a., 
ESTACIONÁRIO (MOTOR - 3cv)   

und. 2 3.938,00 7.876,00 

8 INS 
BOMBA RECALL 650m³/H 26 m.c.a. R=80% RPM=1710 
100 CV IP55  

UND 2 55.890,00 111.780,00 

9 INS 

BOMBAS DOSADORAS DE POLIELETRÓLITOS A 0,2% 
100L/h 7,0 bar IP 65- MICROPROC. C /VÁLVULA DE 
INJEÇÃO DN 25 E CABO DE CONTROLE ANALÓGICO 
10,0m  

und. 2 13.142,00 26.284,00 

10 INS 
BOTÃO DE COMANDO 1NA, 22,5MM, AZUL, COM 
BLOCO DE CONTATO, REF. 3SB32 02-0AA51, SIEMENS 
OU SIMILAR  

UN 2 112,22 224,44 

11 INS 
BOTÃO DE COMANDO 1NA+1NF, 22,5MM, AMARELO, 
COM BLOCO DE CONTATO, REF. 3SB32 01-0AA31, 
SIEMENS OU SIMILAR  

UN 4 73,97 295,88 
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12 INS 
BOTÃO DE EMERGÊNCIA, COM BLOCO DE CONTATO 
1NA+1NF, REF. 3SB32 01-1CA21, SIEMENS OU 
SIMILAR  

UN 2 83,51 167,02 

13 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 3.938 4,93 19.414,34 

14 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 450 46,06 20.727,00 

15 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 283 7,39 2.091,37 

16 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 306 11,41 3.491,46 

17 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
300MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 913 115,53 105.478,89 

18 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 180 15,02 2.703,60 

19 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400  

M 10 20,36 203,60 

20 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 264 28,45 7.510,80 

21 INS 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV  

M 80 39,86 3.188,80 

22 INS 
CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM2 BLINDADO, 
ISOLACAO 12/20KV EPR- COBERTURA EM PVC.  

M 100 31,93 3.193,00 

23 INS 
CABO DE COBRE UNIPOLAR 50MM2 BLINDADO, 
ISOLACAO 6/10 KV EPR,COBERTURA EM PVC  

M 105 33,16 3.481,80 

24 INS 
CABO DE COBRE UNIPOLAR 95MM2 BLINDADO, 
ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC  

M 310 46,50 14.415,00 

25 INS 
CAIXA COM 20 INGNITORES PARA SOLDA 
EXOTÉRMICA, EXOSOLDA, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR.  

PÇ 12 19,63 235,56 

26 INS 
CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM  

UN 4 168,71 674,84 

27 INS 
CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO 
CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM  

UN 136 16,64 2.263,04 

28 INS CAIXA PARA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  PÇ 5 87,50 437,50 

29 INS 
CAPACITOR TRIFASICO C/ DIELETRICO PLASTICO 
220V-5KVA  

UN 2 163,17 326,34 

30 INS 
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA, REF. 200. 
EXOSOLDA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  

PÇ 94 12,00 1.128,00 

31 INS CERCA ELÉTRICA - CENTRAL ELETRÔNICA  M 2 341,00 682,00 
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32 INS CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2  KG 8 4,24 33,92 

33 INS CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A  UN 12 205,42 2.465,04 

34 INS 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR C/ PORTA FUSIVEIS 
NH, MANOBRA C/CARGA, 125A/500V, TIPO S37 
SIEMENS OU EQUIV  

UN 2 527,66 1.055,32 

35 INS 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 
400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 
3 FASES ATRAVES DE PUNHO  

UN 6 1.697,46 10.184,76 

36 INS 
CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES, 2NA, REF. 3SB32 10-
2DA11, COM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 1NA, REF. 
3SB3400-0B, SIEMENS OU SIMILAR.  

UN 2 183,61 367,22 

37 INS 
CJ. MOTOBOMBA MANCALIZADA, 200L/s, 10 m.c.a., 
40CV, 1.175 R.P.M.  

unid. 2 49.500,00 99.000,00 

38 INS 
CJ.MOTOBOMBA MONOBLOCO / BOOSTER- 1500L/h - 
5 Bar, 2 CV 3.550 R.P.M.  

und. 2 2.785,00 5.570,00 

39 INS 
CJ.MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL SELO MEC. 40L/s 20 
m.c.a.  

UND 2 47.850,00 95.700,00 

40 INS 
CJ.MOTOBOMBA VERTICAL 1440m³/h - 125 m.c.a. - 
80% - 900cv  

UND 2 785.000,00 1.570.000,00 

41 INS 
CONECTOR DE ATERRAMENTO DE BRONZE P/ CABO 
95MM2 A BARRA DE ATE 7MM2  

UN 72 13,71 987,12 

42 INS CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA   PÇ 6 9,76 58,56 

43 INS 
CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABOS 
#35MM², REF. PRT-903, PARATEC, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR.  

PÇ 74 9,78 723,72 

44 INS 
CONJ. MOTOBOMBA MANCALIZADA, 70L/s, 10 m.c.a., 
1175 R.P.M., VI POLOS,15CV  

unid. 2 19.800,00 39.600,00 

45 INS 
CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 
SOQUETE E LÂMPADA FLUORESCENTE PL-15W, 220V, 
FLC OU SIMILAR.  

UN 2 42,25 84,50 

46 INS 
CONJUNTO MOTOBOMBA - MONOBLOCO 3,0L/s 
10,0m.c.a., 1.750 R.P.M., IV POLOS, 1,5 CV  

pç 2 23.025,00 46.050,00 

47 INS 
CONTATOR AUXILIAR, 220V, 3NA+1NF, REF. 3RH1131-
1AN10,  SIEMENS OU SIMILAR.  

UN 15 68,74 1.031,10 

48 INS 
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M 
SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM  

UN 14 82,26 1.151,64 

49 INS 

CUBÍCULO DE ACIONAMENTO PARTIDA DIRETAEM 
MÉDIA TENSÃO , POTÊNCIA 900HP, 400A, CLASSE DE 
TENSÃO 7,2 KV, ALIMENTAÇÃO EM 4.16KV, MONTADO 
EM COLUNA MTW03- WEG OU SIMILAR  

UN 2 68.725,50 137.451,00 
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50 INS 

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO DE  MÉDIA 
TENSÃO , CLASSE DE TENSÃO 7,2 KV, ALIMENTAÇÃO 
EM 4.16KV, MONTADO EM COLUNA MTW03 , WEG OU 
SIMILAR  

UN 2 92.758,00 185.516,00 

51 INS 
DECANTER / PAINEL MICROPROCESSADO E 
ACESSÓRIOS - INV. FREQUÊNCIA  

und. 1 167.856,00 167.856,00 

52 INS 
DISCO PEQUENO PARA SOLDA EXOTÉRMICA, 18MM, 
EXOSOLDA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  

PÇ 142 0,57 80,94 

53 INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15A  UN 3 42,70 128,10 

54 INS 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2A, REF. 
5SX1 202-7, SIEMENS OU SIMILAR.  

UN 2 158,91 317,82 

55 INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A  UN 4 7,00 28,00 

56 INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A  UN 2 191,27 382,54 

57 INS 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
150A/600V, TIPO FXD/35KA SIEMENS OU EQUIV  

UN 1 344,25 344,25 

58 INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A  UN 2 48,35 96,70 

59 INS 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 2A, REF. 
5SX1 302-7, SIEMENS OU SIMILAR.  

UN 2 180,42 360,84 

60 INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A  UN 1 48,40 48,40 

61 INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A  UN 1 69,62 69,62 

62 INS 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
800A/600V, TIPO LMXD SIEMENS OU EQUIV  

UN 1 3.847,66 3.847,66 

63 INS 
DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO MOTORIZADO 15KV 
1250 A , 350 mva , COM PROTEÇÃO INDIRETA 
PEXTRON E TRAFOS DE CORRENTE 10 B 50  

UND 2 19.900,00 39.800,00 

64 INS ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV  M 430 8,25 3.547,50 

65 INS ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV  M 645 13,34 8.604,30 

66 INS 
ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO -– DIÂMETRO DE 100 
MM    

MT 12 40,12 481,44 

67 INS 
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2" (63 MM), 
SEM LUVA  

M 30 16,33 489,90 

68 INS 
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 4" (101 MM), SEM 
LUVA  

M 182 31,46 5.725,72 

69 INS 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV  

M 922 1,81 1.668,82 

70 INS 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV  

M 124 2,69 333,56 

71 INS 

ESTAÇÃO DE PREPARAÇÃO DE POLIELETRÓLITOS AT-
400, MICROPROCESSASDA P/ PREPARAÇÃO 
CONTÍNUA DE POLIELETRÓLITOS, 400 L/H, 3 
CÂMARAS, IP 54, C/ INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 
SENSORES DE NÍVEIS.  

und. 1 103.200,00 103.200,00 
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72 INS 
EXAUSTOR PARA PAINEL, 110W-220V, REF. RAX T, 
VENTISILVA OU SIMILAR.  

UN 2 300,63 601,26 

73 INS 
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO 
SECO PQS 6KG  

UN 1 125,00 125,00 

74 INS 
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO 
CO2 4KG  

UN 16 334,01 5.344,16 

75 INS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA 
FOTOLUMINESCENTE 20 x 30 CM  +  PLACA SETA 
RETA FOTOLUMINESCENTE  

UN 17 6,50 110,50 

76 INS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO TIPO DE EXTINTOR DE 
GAS CARBÔNICO/ PÓ QUÍMICO SECO   

UN 13 5,20 67,60 

77 INS FUSIVEL NH 100A TAM. 00  UN 6 7,93 47,58 

78 INS FUSIVEL NH 36A TAM. 00  UN 6 8,25 49,50 

79 INS 
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA21MM  

UN 24 5,30 127,20 

80 INS 
GRELHA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO, REF. 96220, 
TASCO OU SIMILAR.  

UN 2 71,09 142,18 

81 INS 
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 3/4” X 3000MM , EM 
ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE 
ELETROLÍTICO - COM CONECTOR.  

UN 141 45,43 6.405,63 

82 INS 
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8” X 3000MM, EM 
ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE 
ELETROLÍTICO.  

UN 72 28,43 2.046,96 

83 INS ISOLADOR DE PEDESTAL – 15 KV  PÇ 27 37,80 1.020,60 

84 INS ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15 KV  UN 14 6,79 95,06 

85 INS ISOLADOR TENSAO P/ 15KV - 6" DISCO CAVILHA  UN 48 27,24 1.307,52 

86 INS LAMINA DESLIGADORA PARA CHAVE FUSIVEL 15KV  UN 12 86,25 1.035,00 

87 INS LAMPADA FLUORESCENTE 20W  UN 1 3,98 3,98 

88 INS 
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO 
X-68 PETERCO OUEQUIV, C/ LAMPADA MISTA 160W  

UN 15 31,30 469,50 

89 INS 
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA 
EMERGENCIA DE 15 W    

UN 14 163,48 2.288,72 

90 INS MÃO FRANCESA PLANA DE 619 MM  PÇ 28 49,80 1.394,40 

91 INS 
MEDIDOR DE GRANDEZAS  ELÉTRICAS, REF. MKM, 
KRON OU SIMILAR  

UN 2 1.901,25 3.802,50 

92 INS 
MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO P/ CALHA 
PARSHALL   

UND 1 4.650,00 4.650,00 

93 INS 
MEDIDOR TIPO CALHA PARSHALL GRADUADA - 
1000L/s - 36"   

UND 1 11.225,00 11.225,00 

94 INS 
MICRO INTERRUPTOR FIM DE CURSO, REF. MG 2601, 
MARGIRIUS OU SIMILAR.  

UN 2 46,48 92,96 
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95 INS 

MOLDE REFORÇADO, SOLDA EXOTÉRMICA PARA 
CONEXÃO DE CABO-CABO #50MM²/#35MM²", TIPO 
"T", REF. CDH 50-35-2G, EXOSOLDA, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR.  

PÇ 74 96,73 7.158,02 

96 INS 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO 
EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM 
EPR - BORRACHA DE SILICONE  

UN 8 217,05 1.736,40 

97 INS 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO 
INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE  

UN 16 280,07 4.481,12 

98 INS 
PAINEL DE PROTEÇÃO INDIRETA COMPOSTO POR 
RELÉ SECUNDÁRIO URP 1493U E NO-BREAK  

UN  2 5.010,00  10.020,00                  

99 INS 
PAINEL PARA COMANDO DE 02 MOTORES POTENCIA 
DE 100CV CADA, TENSÃO 220V, COM PARTIDA SOFT 
STARTER.   

UN 2 3.931,85 7.963,70 

100 INS 
PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 400MM - 
ZINCAGEM A FOGO  

UN 14 8,02 112,28 

101 INS 
PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 500MM - 
ZINCAGEM A FOGO  

UN 6 9,11 54,66 

102 INS 
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 
125MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO  

UN 24 2,61 62,64 

103 INS 
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 
200MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO  

UN 4 3,80 15,20 

104 INS 
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 
250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO  

UN 16 4,48 71,68 

105 INS 
PARAFUSOS, BUCHAS Nº8 E N12º, ARRUELA LISA E DE 
PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, 
SUPORTES.  

CJ 16 182,00 2.912,00 

106 INS 
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE 
OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA  

UN 18 207,84 3.741,12 

107 INS 
PINO RETO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 
290MM  

UN 14 7,07 98,98 

108 INS 
PLACA DE ADVERTÊNCIA – “PERIGO DE MORTE – 
ALTA TENSÃO “  

PÇ 8 22,30 178,40 

109 INS PORCA OLHAL ACO ZINCADO QUENTE M-16  UN 24 4,86 116,64 

110 INS 
PORTA METALICA ABRIR TIPO VENEZIANA C/ 
GUARNICAO COMPLETA 87X 210CM  

M2 6 109,15 654,90 

111 INS 
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300KG, H = 11M DE 
ACORDO COM NBR8451  

UN 4 834,93 3.339,72 

112 INS 
PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR - 
15 KV     

PÇ 24 12,75 306,00 

113 INS 
PROTETOR DE SURTO, REF. VAL MS 230 ST+BASE VAL-
MS-BE, PHOENIX CONTACT OU SIMILAR.   

UN 6 126,75 760,50 
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114 INS 

QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 1 MOTOR 
DE 25CV+ 3 MOTORES DE 5CV + 2 MOTORES DE 2CV , 
380V, COM DISPOSITIVO DE PARTIDA SOFT STARTER - 
(QCM-DES)  

UND 1 9.958,50 9.958,50 

115 INS 
QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 2 
MOTORES DE 100CV, 380V, COM DISPOSITIVO DE 
PARTIDA SOFT STARTER - (QCM-EL2)  

UND 1 12.349,00 12.349,00 

116 INS 

QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 2 
MOTORES DE 40CV+ 2 MOTORES DE 20CV + 2 
MOTORES DE 15CV +1 MOTORES DE 2CV + 2 
MOTORES DE 1,5CV, 380V, COM DISPOSITIVO DE 
PARTIDA SOFT STARTER - ( QCM-BAR)  

UND 1 14.006,00 14.006,00 

117 INS 
QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 2 
MOTORES DE 75CV+ 1 MOTOR DE 20CV , 380V, COM 
DISPOSITIVO DE PARTIDA SOFT STARTER - (QCM-CLA)  

UND 1 14.499,25 14.499,25 

118 INS 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/24 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV  

UN 7 332,51 2.327,57 

119 INS 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/40 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV  

UN 2 554,19 1.108,38 

120 INS 
RASPADOR E ADENSADOR DE LODO C/ SISTEMA DE 
GIRO CENTRAL Ø 12,0m , INCLUI INSTALAÇÃO 
MECÂNICA - START-UP  

und. 1 145.940,00 145.940,00 

121 INS 
SINALEIRO, 22,5MM, AMARELO, COM SOQUETE 
DIRETO E LÂMPADA, REF. 3SB32 04-6AA30, SIEMENS 
OU SIMILAR  

UN 8 110,87 886,96 

122 INS 
SOFT-STARTER, 220V, 25CV, 70A, REF. SSW06 WEG OU 
SIMILAR.  

UN 2 6.987,99 13.975,98 

123 INS 
SOPRADOR ROOT - 45m³/min - PRESSÃO 5 m.c.a. 75cv  
3.500 R.P.M., INV. FREQUÊNCIA C/ CABINE  ISOLADA 
ACUSTICAMENTE   

UND 2 98.412,00 196.824,00 

124 INS 
SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" 
P/TRANSFORMADOR  

UN 4 38,71 154,84 

125 INS 
SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO 200MM, COM 
CALHA, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, REF. PRT-221 
PARATEC, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.  

PÇ 59 4,68 276,12 

126 INS 
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ 
ISOLADOR  

UN 78 3,12 243,36 

127 INS SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PÁRA-RAIOS  PÇ 1 254,66 254,66 

128 INS SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR DE PEDESTAL  PÇ 27 85,57 2.310,39 

129 INS SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS TERMINAIS     PÇ 5 254,66 1.273,30 
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130 INS 
SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 
DE CORRENTE  

PÇ 4 188,24 752,96 

131 INS 

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EM RESINA VINÍLICA 
REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO P/ 
ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO FLUORSÍLICO A 23% C/ 
ACABAMENTO INIBIDOR DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, 
CAP. 20.000L  

UND 1 29.151,90 29.151,90 

132 INS 

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EM RESINA VINÍLICA 
REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO P/ 
ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMÍNIO A 50% 
C/ ACABAMENTO INIBIDOR DE RAIOS ULTRAVIOLETA, 
CAP. 25.000L  

UND 4 28.018,25 112.073,00 

133 INS 

TANQUE CILÍNDRICO VERTICIAL EM RESINA VINÍLICA 
REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO P/ 
ARMAZENAMENTO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 49% 
C/ ACABAMENTO INIBIDOR DE RAIOS ULTRA-
VIOLETA, CAP. 20.000L  

UND 1 27.145,00 27.145,00 

134 INS 

TRANSFORMADOR DE COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 
DE 220VCA, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220VCA,  
POTÊNCIA DE 75VA, REF. 4AM3495-0BD30-OC, 
SIEMENS OU SIMILAR.  

UN 2 260,44 520,88 

135 INS 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100-5A, CLASSE DE 
EXATIDÃO 1,2C2,5, REF. 4NF01172HC20, SIEMENS OU 
SIMILAR.  

UN 6 160,91 965,46 

136 INS 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO – 
CLASSE 15 KV  - RELAÇÃO TRANSF 50:5, C NOMINAL C 
12,5, EXAT 0,3  

PÇ 12 537,00 6.444,00 

137 INS 
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 
500KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"  

UN 2 24.261,07 48.522,14 

138 INS 
TRANSMISSOR E INDICADOR DE NÍVEL POR ULTRA-
SOM  

UND 14 7.600,00 106.400,00 

139 INS 

UNIDADE DE DESINFECÇÃO POR CLORO GASOSO, 
CONF. ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO COMPOSTO DE 
CLORADORES, EVAPORADORES, BALANÇAS, 
MANIFOLDS, BOMBAS DE RECALQUE, SISTEMA DE 
LAVAGEM DE CLORO GÁS, EXAUSTORES (PARTES 
MECÂNICAS - INSTALAÇÃO - TREINAMENTO - 
STARTAP)  

UND 1 1.235.472,00 1.235.472,00 

140 INS 
VENTILADOR CENTRÍFUGO C/ INV. - 1.200mmca, 
5CV,380V,60 HZ   

UND 2 3.778,52 7.557,04 

      
5.037.133,96 
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ANEXO II  – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
Pregão Eletrônico n. 03/2015 
Sessão Pública: 04/03/2015, às 14h00min. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 
CÓDIGO TABELA ITEM DISCRIMINAÇÃO UND 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

T
O

T
A

L
 

PREÇOS R$ 

UNIT TOTAL 

        

        

        

        

        

        

 

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-
obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, 
ainda, os gastos com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________, XX de xxx de 2015. 

_______________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 
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ANEXO III 

 (papel timbrado da empresa) 

 

PPrreeggããoo  EElleettrrôônniiccoo  nn..  0033//22001155  

 

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.  

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de funcionários, 

servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes 

para decidir no âmbito da empresa. 

 

            __________, ____ de ___________ de 2015. 

                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO IV – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

  

PPrreeggããoo  EElleettrrôônniiccoo  NN..  0033//22001155  

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. Declaramos que cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, 

exceto os documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2015. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

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

(papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: 03/2015 

DATA DA ABERTURA: 04/03/2015 

HORÁRIO:10h00min. 

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.03/2015, 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 2015. 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI  - FICHA CADASTRAL 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO ( X ) N. 03/2015 

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 N. CONTA 
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ANEXO VII 

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 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. 03/2015, 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:  

Este Termo Contratual decorre do Processo n. 282994/2015 e encontra-se vinculado ao Edital e 

seus anexos do Pregão Eletrônico n. 03/2015. 

O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES NOS PADRÕES CEMAT E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA 

TENSÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DA CAPTAÇÃO – 

SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, CONFORME 

TERMOS DE COMPROMISSO E CONTRATOS DE REPASSE N. 035.1348-06/2011, 0218.743-

88/2007, 0408.670-44/2013, 0408.730-67/2013  EDITAL E ANEXOS. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

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

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

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

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

DA GARANTIA 

3.1 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.  

3.2 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 7:00h às 11:00h e das 13:00 h às 17:00h, de segunda à sexta feira. 

3.3 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. 

3.3.1 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 se houver 

necessidade. 

3.4 Os materiais deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias após a contratação 

3.5 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. 

3.6 O fornecimento dos itens do grupo diesel gerador, motor diesel e gerador síncrono 

deverão ser fornecidos completos, prontos para instalação e entrada imediata em serviço 

em cada unidade de tratamento e de elevação de esgoto. 

3.7 A empresa 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. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  

4.1 Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ ---------- (-----------------------). 
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4.2 Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, 

tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e 

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO 

5.1 Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte 

classificação orçamentária: 

SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO  

Dotação Orçamentária: 10.08.15.451.0022 

Projeto Atividade: 1311 – Ampliação do sistema de abastecimento e água 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente 

Fonte: 303 

Valor: R$ 4.598,425,60 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e 

vinte e cinco reais e sessenta centavos) 

Dotação Orçamentária: 10.08.15.451.0022 

Projeto Atividade: 1311 – Ampliação do sistema de abastecimento e água 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente 

Fonte: 999 

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

liberação pela Caixa Econômica Federal. 

6.4 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. 

6.5 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. 



 

 
LICITAÇÃO icitação 

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  

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.03/2015 

54 

6.6 Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta. 

6.7 Por ocasião do pagamento será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação 

de todas as condições de habilitação da Empresa. 

6.8 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. 

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

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1 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 

8.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n. 8.666/93, para 

retirar a Ordem de serviço, estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações que 

achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

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

estabelecidas neste processo licitatório; 

8.3 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; 

8.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada e comunicar à 

empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata 

correção;  

8.5 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

Bens;  

8.6 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 

presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à CONTRATADA;  
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8.7 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

8.8 São obrigações da CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela 

prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução do objeto. 

8.9 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- Termo de Referência, que faz parte deste instrumento, 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula 

ou condição aqui estabelecida; 

9.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

9.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obrigam a 

atender prontamente, bem como dar ciência a secretaria solicitante, imediatamente e por escrito, 

de qualquer anormalidade. 

9.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, no 

tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no 

Contrato definidos e conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

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

10.520/2002. 

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

anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

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

9.9. A contratada deverá avisar com antecedência a Prefeitura Municipal de Várzea Grande sobre o 

envio do material. 

9.9. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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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.  

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 pelos 

servidores:  

Bruno Leonel Rossi – Engenheiro Sanitarista e Ambientalista, inscrito no CPF/MF: 027.314.341-71 

e portador do RG: 1593691-0 SSP/MT  

Raulmar Rodrigues Freitas, inscrita no CPF/MF sob o n. 274.942.761-49 e portadora do RG n. 

112247 SP/MT.  

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MARCAS, PATENTES E LICENÇAS 

11.1 Os pagamentos de “royalties”, marcas e licenças, se houver será de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor. 

11.2 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 SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

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

regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis: 

I. advertência; 

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

superior a 2 (dois) anos; 

IV. declaração de inidoneidade. 

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

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

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

de 2002. 

Parágrafo Segundo - A penalidade será obrigatoriamente 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; 
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 b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

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

ou inidoneidade; 

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

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

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

superior a 5 (cinco) dias úteis. 

II – multa;  

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

ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

 a) 0,5% (cinco décimos por cento) por 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 na convocação para assinatura do contrato, dentro do prazo de validade da proposta. 

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; 
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Parágrafo Décimo Primeiro - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante 

pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos 

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

respectiva intimação. 

Parágrafo Décimo Segundo - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

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

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

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

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

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

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

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

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

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

ajuste; 

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

ensejando a rescisão do contrato; 

 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

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

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sansão aplicada com base no inciso anterior. 

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 escusos ou má-fé; 

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

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

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

contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

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 

13.1 A inexecução total ou parcial da Ata enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as 

conseqüências previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da 

CONTRATANTE. 

C) judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei 

nº 8.666/93; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 

comprovados, quando os houver sofrido; 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as 

conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
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14.1 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. 03/2015. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – MARCAS, PATENTES E LICENÇAS 

15.1 Os pagamentos de “royalties”, marcas e licenças, se houver será de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor. 

15.2 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 SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

16.1 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. 

16.1.1. 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 intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 

financeiro multilateral promover inspeção. 

16.2 - 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 
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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. 

 

16.3 - 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.” 

16.4. 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 SETIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1 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 OITAVA – TRANSPORTE E DESCARGA 

18.1 O transporte é de responsabilidade do fornecedor, inclusive descarga e empilhamento, 

quando houver; 

18.2 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 DÉCIMA NONA– DA PUBLICAÇÃO  

19.1 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 VIGESIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 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. 
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II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. 03/2015, bem com a 
proposta comercial da empresa contratada. 

II. 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 VIGESIMA PRIMEIRA – DO FORO 

21.1 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 2015.                                

Prefeito Municipal 

Secretário 

CONTRATADA 
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AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2015 

 

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 ITEM, cujo objeto: A 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES NOS 

PADRÕES CEMAT E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO DAS INSTALAÇÕES 

PREDIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DA CAPTAÇÃO – SISTEMA DE 

ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, CONFORME 

TERMOS DE COMPROMISSO E CONTRATOS DE REPASSE N. 035.1348-06/2011, 0218.743-

88/2007, 0408.670-44/2013, 0408.730-67/2013, CONFORME ANEXO I (TERMO DE 

REFERENCIA N.99/2014). Com realização prevista para o dia 04 de março de 2015, 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, 12 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Dalciney Fidelis Nogueira 

Pregoeiro 

 

 

Gonçalo Aparecido de Barros 

Secretário de Viação, Obras e Urbanismo. 

 

http://www.bll.org.br/

