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1. PREÂMBULO 

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

Pregoeiro(a) Oficial designado(a) pela Portaria n.639/2014, torna público para conhecimento de todos 

interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS na 

forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de conformidade com a lei n.10.520, de 17 

de Julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de 

janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decreto Municipal N. 09/2010 Lei Complementar n. 123 de 

14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei 123/2006, 

e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

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

– Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 18h30, sito à Avenida Castelo Branco, 

2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente nos seguintes sites:  

www.varzeagrande.mt.gov.br e www.bll.org.br. 

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

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

técnica. 

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

Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688 8051, fax (065) 3688 8055, 

mediante Internet - site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, www.bll.org.br. Comunicações 

através de correspondência endereçar à: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de 

Licitações, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa – CEP 78125-700 - Várzea Grande/MT.  

1.4.1 - A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não 

entregues em tempo hábil nesta Superintendência de Licitações. 

1.5 A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de Referência, 

anexo I neste edital. 

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

orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2203 999 3.3.90.39 

 

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2165 00.01.0001 3.3.90.39 

2089 00.01.0001 3.3.90.39 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
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2089 00.01.0006 3.3.90.39 

2088 00.01.0001 3.3.90.39 

2088 00.01.0006 3.3.90.39 

2087 00.01.0001 3.3.90.39 

2087 00.01.0006 3.3.90.39 

   

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

1483 302 3.3.90.39 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

1483 302 3.3.90.39 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

1307 0204/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 

2168 0203/0002 3.3.90.39 

2179 0205/0002 3.3.90.39 

2098 0204/0002 3.3.90.39 

1051 0203/0002 3.3.90.39 

2237 0204/0002 3.3.90.39 

2100 0204/0002 3.3.90.39 

2105 0204/0002 3.3.90.39 

2191 0203/0002 3.3.90.39 
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1.7 A estimativa de custos foi realizada pela Superintendência de Compras do Município de Várzea 

Grande em conformidade com a Lei de Licitações e normativas vigentes. 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO:  

 

2.1 DATA: 06 de Maio de 2015 às 10h00min. (horário de Brasília)  

2.2 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). 

2.3 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min. do dia 30/04/2015 às 07h59min do dia 

06/05/2015.  

2.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min. do dia 06/05/2015 às 09h59min do dia 

06/05/2015. 

2.5 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 10h00min. do dia 06/05/2015. 

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

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

qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para 

abertura da sessão. 

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

realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

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

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

pregão, na forma eletrônica. 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO 

NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 

DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, 

APLICAÇÃO DE CAPINA QUÍMICA EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, PRAÇAS E 

JARDINS, LIMPEZA DE FOSSAS COM RETIRADAS DE DETRITOS, SERVIÇO DE 

DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO E HIDROJATEAMENTO EM FOSSAS, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 

DE REFERENCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS. 
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3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data 

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

ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

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

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

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

Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 08h30min 

às 18h30min., ou por meio do endereço eletrônico: pregaovg@hotmail.com.  

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

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

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

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

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1  Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que 

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

4.2 A participação nesta licitação significa: 

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

concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

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

indiretamente a regulam; 

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

eletrônica; 

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

de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento 

quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 

atentamente todo o edital, e demais documentos anexos. 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

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

suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, 

conforme o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; 

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

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

descentralizados. 

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

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

alterações. 

f. Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 

PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico. 

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

4.4  Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus 

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

ao sistema, serão considerados válidos. 

4.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

5 DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes 

e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 

propostas apresentadas. 
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5.3 Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS entre 

as partes, conforme Anexo XI, com prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação da respectiva ata. 

5.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente 

na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

5.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

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

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

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

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

5.8  ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de 

Saúde; Secretaria de Educação. 

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

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do numero de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 22 

Decreto 7.892 de 23/01/2013. 

5.9.1 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, 

não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

5.9.2 Após a autorização do gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigência da 

ata. 

5.9.3 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.10  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.10.1 poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas, conforme 

disposto na Lei 10.520/02 e Decreto 7.892 de 23/01/2013. 
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5.10.2 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), 

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

5.10.3 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

a. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 

Preços; 

b. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

c. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII 

do art. 78 da Lei 8.666/93; 

d. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente 

deste Registro; 

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

5.10.4 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo 

administrativo da presente Ata. 

5.10.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da última publicação. 

5.10.6 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

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

caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

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

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do LOTE. 

5.10.8 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar 

esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o 

pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

5.10.9 A fiscalização será realizada pela servidor: Hallan Golçalves de Freitas, 

portadora da cédula de RG n. 1385146-2, inscrita no CPF n. 729.755.631-91, nos termos 
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do Art. 67 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos n. 8.666 de 21 de 

junho de 1993.(Termo de Referencia n. 24/2014-Retificado). 

6.  DO CREDENCIAMENTO 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador           

devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras. 

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

6.3  E atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

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

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

senha privativa. 

6.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

provedor do sistema; 

6.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma 

eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros; 

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

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

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

6.8  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do 

pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos. 

6.9  Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

6.10  Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através dos 

telefones: (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e 

Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 O licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

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

fase de recebimento de propostas. 

mailto:contato@bll.org.br
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7.1.1 O prazo para o acolhimento das propostas será de 02 (dois) dias antes 

da data e horários marcados para abertura da sessão. 

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

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

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

propostas e lances. 

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

especificamente com as condições estabelecidas neste Edital. 

7.2.2 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de 

desclassificação. 

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

7.3 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo 

Sr.(a) Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos em 

original ou cópia autenticada, à Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea 

Grande, sito à Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), 

sob pena de desclassificação da proposta; 

7.3.1 A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa, preferencialmente 

no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), redigida com clareza em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e 

rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. 

7.3.2 Razão social da licitante, n. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para 

contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e 

respectivo Banco; 

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

dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

7.4 A proposta de preço deverá ser elaborada em uma única cotação, contendo valor unitário e 

total e, no item que se refere a desconto, seja informado o percentual – (Desconto), em 

moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou por extenso, fracionados até o limite dos 

centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para preços unitários quanto para os totais sem 

previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados 

os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último. 

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

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
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trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos. 

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

inexequível ou cotação incorreta e deverão fornecer os serviços sem ônus adicionais. 

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

estarão sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital. 

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

constantes do anexo I do Edital. 

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

Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e 

consequentemente classificará a empresa. 

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

LOTE, observando os demais requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

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

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

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

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

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

recebimento ficando registrado o horário e valor. 

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

sistema. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

licitantes não saberão quem é o autor do lance. 

8.6 Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o(a) Pregoeiro(a)  o sistema 

poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos. 

8.7 Se a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, e-mail, 

divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

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

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

iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo randômico. 

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

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

obtido preço ainda melhor, quando decidirá pela sua aceitação. 

8.11 Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de 

menor preço será imediatamente informada, da decisão do (a) pregoeiro(a) de aceitar o lance de 

menor valor. 

8.12 As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo(a) 

Pregoeiro(a), para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1. O critério de julgamento das propostas será de menor PREÇO POR LOTE, 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; 

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

POR LOTE, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos 

no Edital; 

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

  9.2. 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; 

9.3. O resultado do julgamento estará a 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; 

9.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 

Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 03 (três) 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; 

9.5. 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; 

9.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento 

da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os 

direitos dos licitantes. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 Apresentar obrigatoriamente os documentos de habilitação (inclusive os originais ou cópias 

autenticadas) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após declarado arrematante, destinados 
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à Prefeitura de Várzea Grande/MT – Superintendência de Licitações - Endereço: Avenida Castelo 

Branco, 2.500 - Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e 

lacrado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2015 

ABERTURA DIA: 06/05/2015 – 10h. 

HABILITAÇÃO E/OU PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

10.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

a. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da 

consolidação respectiva; 

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

diretoria em exercício; 

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente,quando a atividade assim o exigir; 

10.2.1  Relativos à Regularidade Fiscal: 

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

10.2.1.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

   10.2.1.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

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

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 

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

de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por 

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

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

10.2.1.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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10.2.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n.  

12.440/2011 art. 29, inciso V; 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(ano 2014), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

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

provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

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

demonstrações contábeis assim apresentados: 

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

a. -publicados em Diário Oficial; ou 

b. -publicados em jornal de grande circulação; ou 

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

ou domicílio da licitante. 

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

a. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário acompanhados por fotocópia dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 

em outro órgão equivalente. 

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

a. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário acompanhados por fotocópia dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 

em outro órgão equivalente; ou declaração simplificada do último 

imposto de renda. 
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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; 

VI. Todas as formas societárias deverão apresentar CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E 

CONCORDATA expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

10.4 Documentação Complementar: 

a. 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); 

b. Não possui no seu quadro de funcionários, servidores públicos (conforme modelo 

anexo III); 

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

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

IV); 

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

10.5 Relativos à Qualificação Técnica: 

I. A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica emitida por pessoa 

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

direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de 

Notas), condizente ao objeto da Licitação em questão. 

10.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 

salientando que: 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 



   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

  

16 

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. 

10.7 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão 

expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir 

da data de sua emissão. 

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

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou 

responsabilidade técnica. 

10.8 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

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

que tiver dúvida e julgar necessário; 

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

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.11 Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 

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

aplicação da Lei Complementar 123/2006. 

10.12 Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, 

promover diligência para dirimir a dúvida. 

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

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

10.14 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 

299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 

público, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da 

penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02. 

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

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

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

ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
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10.16.1 Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

devidamente classificado para a etapa de lances e sem preterição da ordem classificatória, na forma 

do artigo 36, parágrafo 4º do Decreto Estadual n. 7.217de 14 de março de 2006. 

11. DOS RECURSOS 

11.1 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. 

11.1.1 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. 

11.2 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. 

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

aproveitamento. 

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

licitante vencedor. 

11.5 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. 

12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

12.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-MPE que desejarem obter os benefícios da Lei 

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

Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a situação. 

12.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 10.1. configurará 

renuncia aos benefícios da citada legislação. 

12.2 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. 

12.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 

atendidas as exigências deste Edital, passará a ser a vencedora. 
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12.4 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. 

12.4.1 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. 

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

prossegue com os demais licitantes. 

12.6 Para a regularização será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

12.7 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. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a) e ficará sujeita à 

homologação do Ordenador de Despesas da Prefeitura de Várzea Grande. 

14. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por 

cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

14.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal. 

14.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

14.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será 

aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 

assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 

10.520/02 e demais disposições vigentes. 

14.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande se reserva no 

direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este 

o novo detentor. 
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14.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 

neste edital. 

14.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível 

no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital. 

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

Registro de Preços. 

14.8.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da 

Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-

lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

14.8.2 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos 

depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ 

Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste 

pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela Prefeitura de 

Várzea Grande. 

14.9 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

14.10 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de Várzea 

Grande solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

14.11 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, 

as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova 

licitação em caso de fracasso na negociação. 

14.12 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

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

14.13.1 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no 

Edital e da Ata de Registro de Preços; 

14.13.2 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota 

de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a 

XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

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

decorrente deste Registro; 
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14.13.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

14.13.5 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

14.14 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

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

14.15 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

14.16 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em 

Edital. 

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

relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência 

técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 

14.18 Caso a Prefeitura de Várzea Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de 

Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 

pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

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

de termo aditivo a ata de registro de preços. 

14.20 É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação 

financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração. 

15. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

15.1 Os serviços deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade especificada 

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

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

15.2 Metodologia de Aplicação de Desratização: 

Estas aplicações deverão ser efetuadas em todas as áreas da sede e Unidades, onde denuncie a 

presença dos roedores incluindo todas as áreas internas e externas;  

15.2.1– Deverão ser utilizadas iscas peletizadas e parafinadas de pronto uso e pó de contato 

para combate aos ratos; 

15.2.2 – O material a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir um poder fulminante, 

com características de matar os roedores, não permitindo, assim, a circulação de ratos envenenados, 

bem como não permitir que os ratos, depois de mortos, vão à putrefação, exalando mau cheiro e 

venham a causar entupimentos nas tubulações. 

15.3– Metodologia de Aplicação de Desinsetização e Descupinização: 
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15.3.1 – Pulverizador (veneno em pó): aplicado nos jardins e espelhos d’água para combate a: 

formigas, escorpiões, cupins, e larvas de mosquitos; 

15.3.2 – Os produtos utilizados nos espelhos d’água para combate as larvas de insetos não 

deverão ser nocivos às plantas; 

15.4 – Metodologia de Aplicação para os Produtos Desalojantes de Pombos e Morcegos: 

15.4.1 – Deverão ser instalados barreiras físicas ou materiais nos pontos das edificações dos prédios 

a fim de evitar o pouso e nidificação das aves nesses locais, fazendo com que essas migrem para 

outras áreas. Juntamente com a passarinheira deverá ser utilizado Espuma, Gel ou outro meio mais 

eficaz que visa impedir o acesso de pássaros através de orifícios existentes nas estruturas prediais; 

15.4.2 – A Contratada deverá preparar os locais de aplicação do produto (raspagem das fezes, 

retirada de ninhos e filhotes e desinfecção contra piolhos); 

15.4.3 – A Contratada deverá aplicar os produtos em locais nos quais estejam caracterizados a 

presença dos pombos e morcegos; 

15.4.4 – Em caso de migração para outras áreas, a Contratada deverá repetir o procedimento 

anterior.  

15.5 – Características Técnicas dos Produtos: 

Os produtos utilizados nas aplicações deverão ter no mínimo as seguintes características: 

a) Não causarem manchas; 

b) Serem antialérgicos; 

c) Tornarem-se inodoro após 90 (noventa) minutos da aplicação; 

d) Serem inofensivos a saúde humana; 

e) Nas áreas onde o contato humano, com o preparado químico, for constante, deverá este ser de 

total antitoxibilidade, inodoro, após no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, ainda, 

possuir as propriedades de não manchar e ser incolor; 

f) Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria número 10/85 e suas atualizações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e que também atendam a portaria 

número 321/97 do citado órgão. 

g) Não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a substância 

OrganofosforadoClorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC nº 206 de 

23/08/2004-11. 

16. DA FORMA DE PAGAMENTO 

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

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

licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado devidamente 

atestado pelo Coordenador de Almoxarifado e pelo Secretário da pasta;  

16.2 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; 
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16.3 Como condição para pagamento, o licitante vencedor deverá: 

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

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

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

expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas neste Edital: 

17.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo com a 

especificação do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de condição estabelecida; 

17. 2  A licitante deverá obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nas áreas da prestação de serviço; 

Arcar sem ônus para a contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação; 

17.3 A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização previa 

da fiscalização da Secretaria Municipal de Administração; 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, Trabalhista 

e Comercial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho; 

17.4 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 

quaisquer danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; 

17.5 Fazer com que os componentes da equipe de Mao de Obra operacional (operários)     exerçam as 

suas atividades, devidamente uniformizados, e fazendo uso dos equipamentos de segurança, 

requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente; 

17.6 Executar os serviços objeto do presente contrato, observando de modo geral, as Especificações e 

Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos 

serviços contratados, as instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando 

houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais; 

17.7 Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 

profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados, que assuma perante a Fiscalização, a 

responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para 

deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;  

17.8 Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento não satisfatório; 

17.9 Todo pessoal do CONTRATADO deverá possuir habilidade e experiência para executar 

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 
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17.10  Promover a sinalização dos serviços durante o período de execução.     

17.11 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços; 

17.12  Responsabiliza-se pela reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no 

todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de sua execução ou de materiais empregados; 

17.13 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

17.14 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, secutários, 

previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados 

da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como com quaisquer questões 

relacionadas com exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos 

serviços, e tudo mais que se fizer necessário à execução do serviço; 

17.15 Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato; 

17.16 Comunicar a Secretaria Muncipal de Administração, por escrito, a existência de quaisquer 

anomalias existentes, que possam, por via de consequência, a resultar em falhas/danos de maior 

monta no projeto; 

17.17 Executar todos os serviços com zêlo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com 

as normas técnicas e procedimentos específicos; 

17.18 Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto da licitação; 

17.19 Responsabilizar-se por toda e qualquer alteração e contaminação do meio ambiente; 

17.20 Monitorar e controlar a geração de resíduos, de forma a minimizá-los e dando destinação 

técnicamente adequada aos rejeitos, em consonância com o Órgão Ambiental – SEMA/MT; 

17.21 Substituir imediatamente o empregado que for considerado incoveniente à boa ordem e às 

normas comportamentais com a população do município; 

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

decorrentes de culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

17.23 Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados no trabalho; 

17.24 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

empregado acidentado ou com mal súbito; 

Parágrafo Primeiro - Serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO quaisquer danos que 

venham a ocorrer à Secretaria Municipal de Administração ou a terceiros, decorrentes do não 

cumprimento do constante do item anterior, ou da própria execução dos serviços contratados; 

Parágrafo Segundo - As normas, manuais, instruções e especificações previstas no Edital, Contrato 

e seus anexos, deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, com 

a respectiva justificativa, será primeiramente submetida a consideração da Secretaria Municipal de 

Administração, acompanhado da respectiva justificativa, a quem caberá decidir sobre a orientação a 

ser adotada; 
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Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

descritos e o seu custo deve estar incluído nos preços unitários dos serviços.  

18. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

18.1 Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a: 

18.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, 

para retirar a Ordem de Fornecimento; 

18.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

18.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

18.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a 

execução e no recebimento dos serviços; 

18.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 

sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo de venda; 

18.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor; 

17.1.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do pagamento. 

19. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19.1 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 

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

casos: 

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

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação 

de multa; 

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

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

suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

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

sanção mais grave; 
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d. Atraso na entrega na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior ao 

estipulado no contrato. 

II. MULTA 

19.1.2 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 bilhetes, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

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

dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado 

em até 20 (vinte) dias; 

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

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

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

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

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

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

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

19.1.3 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. 

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

cobrança Administrativa ou Judicial. 

19.1.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

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

III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

19.1.6 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. 

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

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

a. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

19.1.8  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. 

19.1.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para 

aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

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

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

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

que evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

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

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

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos 

serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por 

escrito. 

19.2 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 
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CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

19.3 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. 

20. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

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

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

20.3 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.  

20.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 02 (dois) 

dias para assinatura da Ata de Registro de Preços, não apresentar situação regular no ato da 

assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das 

multas previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

20.5 Uma vez assinada a Ata de Registro de Preço, assume o compromisso de atender durante o 

prazo de sua vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato, específico para 

tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc. 

20.6 A Ata de Registro de Preço poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pela Superintendência de Compras da PMVG/MT 

em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

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

no Art. 65 da Lei 8666/93. 

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

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

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

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

econômico-financeira. 

20.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, 

farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de transcrição. 

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

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

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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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.  

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

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

a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de acordo com o §3º do art. 

48 da Lei 8.666/93. 

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

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. n. 5.450/05). 

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

própria ata.  

21.4 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. 

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

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.6 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.  

21.7 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. 

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

de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

21.9 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. 

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

Leis vigentes.  
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21.11 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

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

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

as mesmas condições de habilitação. 

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

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

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

21.14.2 Adiar a data da sessão pública. 

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

documentos relativos à presente licitação. 

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

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

Integram este Edital: 

 

Várzea Grande – MT, 16 de abril de 2015. 
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WILTON COELHO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 
DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH  

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

SILVIO APARECIDO FIDÉLIS  

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

DALCINEY FIDELIS NOGUEIRA 
PREGOEIRA 

 

 
 

                                                           

 
 
 
 
 

Visto. De acordo. 

VG, 16-04-2015 

 
                                Celso Alves Barreto Albuquerque 
           Secretário de Administração e Ordenador de Despesas 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO Nº 24/2014  

01 – SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 1.1– SECRETÁRIOS: CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE, SILVIO APARECIDO FIDÉLIS, WILTON 

COELHO PEREIRA, DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH.  

02 – NÚMERO DA CI DE ORIGEM Nº 267/2014                         DATA: 18/07/2014  

03 – OBJETO ESPECÍFICO: O presente documento objetiva estabelecer normas, procedimentos e 

condições técnicas a serem respeitadas na contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, 

desratização, desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos, aplicação de 

capina química em todas as áreas internas, externas, praças e jardins, limpeza de Fossas com 

retiradas de detritos, serviço de desentupimento de rede de esgoto e Hidrojateamento em 

fossas, com fornecimento de mão de obra, conforme especificações do presente Termo de 

Referencia. 

03.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei complementar 123/2006, a lei nº 

8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal Nº 10.520, de 17.07.2002, as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, e as cláusulas e condições previstas neste Termo de Referencia.  

04 - JUSTIFICATIVA(S) 

A solicitação justifica - se em função do combate a vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde 

encontrada na parte interna e externa do Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e 

demais prédios que fazem parte do complexo da administração publica, tais como baratas, escorpião, 

ratos, formigas, mosquitos, morcegos, pombos e outros que podem causar doenças graves às 

pessoas. 

Existem meses do ano em que Mato Grosso enfrenta um período chuvoso o qual ocasiona o 

aumento da proliferação de insetos e animais transmissores de doenças tais como: dengue, 

hantavirose, leptospirose e outros. 

A localização dos órgãos públicos do Município de Várzea Grande situa-se em terrenos que tem 

por característica geológica, nível do lençol freático bastante superficial em épocas do ano, ou seja, a 

água existente no subsolo encontra-se a pouca profundidade em função também do período chuvoso. 

Tal ocorrência atua de maneira prejudicial no funcionamento do sistema de esgotamento sanitário das 

edificações, que, por inexistência de saneamento público, foi concebido com fossa e sumidouro, que 

funciona sob o princípio de reservação dos dejetos sólidos e percolação dos líquidos para o subsolo 

através dos sumidouros. Com a presença de água do lençol freático a pouca profundidade, a segunda 

etapa do processo acima descrito fica impossibilitada, uma vez que o subsolo já se encontra saturado, 

não permitindo a percolação dos líquidos provenientes do sistema de esgoto. Em função disso, temos 

recebido reiteradas reclamações dos servidores dos referidos órgãos públicos acerca do mau 

funcionamento do sistema ao tempo em que relatam sobre os diversos transtornos. 
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Informação importante e inerente à geologia do subsolo é que não há previsão quanto à 

necessidade de esgotamento do sistema, ou seja, poderá haver variação no número de vezes em que 

será necessário o esgotamento, haja vista que o nível do lençol freático altera em função do período 

chuvoso. Tal impossibilidade de quantificação do número de vezes em que será necessário o 

esgotamento estimou quantitativamente de forma anual, levado em consideração o histórico dos anos 

anteriores. Em função do exposto, se faz necessária a contratação de empresa pra execução do objeto 

deste Termo de Referência até que se construa rede coletora de esgoto ou que implante medida 

saneadora que atenda os órgãos públicos municipais.  

05 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERENCIA; 

LOTE 01 

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 500.000 M² Desinsetização geral em áreas externas 

e internas, onde se denuncie a presença 

de focos de Insetos sendo aplicações 

por m² de área construída. 

    

02 500.000 M² Desratização geral nos almoxarifados, 

depósitos, coberturas das edificações e 

em todas as áreas com possibilidade de 

focos, com instalação de portas isca 

normatizadas interno e externas sendo 

aplicações por m² de área construída. 

    

03 500.000 M² Descupinização geral com erradicação 

nas áreas construídas, áreas de entorno 

com injeção de barreiras químicas 

cupinicidas bem como extermínio de 

focos diversos em toda área do 

perímetro, madeiramentos, mobiliários, 

arvoredos, pátios, jardins, gramados e 

montículos na área inativa de reserva 

com focos interno e externas sendo 

aplicações por m² de área construída. 

    

04 500.000 M² Polvilhamento com formicida e 

cupinicida pó nas caixas e dutos 

elétricos desde o ponto de 

rebaixamento de tensão (caixa de força) 

caixa de inspeções elétricas, quadros 

gerais, telefonia (dutos e caixas), fossas 
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e bocas de lobo, drenos, formigueiros e 

cupins de montículo, jardins, gramados 

e montículos na área inativa de reserva 

com focos interno e externo sendo 

aplicações por m² de área construída. 

05 10.000 M² Construção e instalação de barreiras 

físicas e passarinheiras com 

ajustamento e encaixe em conformidade 

com a arquitetura da edificação, 

juntamente com aplicação de produtos 

que repelem a presença dos animais 

sendo aplicações por m² de área 

construída. 

    

06 800.000 M² Capina Química com herbicida 

domisanitário (duas aplicações) parra 

erradicação de pragas e ervas daninhas 

com adição de cipermetrina 40 PPM 

para controle de foco de mosquitos, 

pernilongos (mosquito da dengue), 

escorpiões e outras pragas 

urbanassendo aplicações por m². 

    

  

LOTE 02 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 4.800 UNID. Serviço de Limpeza de Fossa, com retirada 

de detritos com volume de 8 metros 

cúbicos por viagem. 

    

02 2.400 UNID. Serviço de Limpeza de esgoto e caixas de 

passagens e caixas de gorduras. 

    

03 2.000 UNID. Serviço de hidrojateamento em redes de 

esgoto e tubulações de até 120 metros. 

(considera – se uma unidade a cada 10 

m³. 

    

  

6 – Obrigações da Contratada: 

6.1 –Metodologia de Aplicação de Desratização: 
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Estas aplicações deverão ser efetuadas em todas as áreas da sede e Unidades, onde denuncie a 

presença dos roedores incluindo todas as áreas internas e externas;  

6.1.1 – Deverão ser utilizadas iscas peletizadas e parafinadas de pronto uso e pó de contato para 

combate aos ratos; 

6.1.2 – O material a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir um poder fulminante, com 

características de matar os roedores, não permitindo, assim, a circulação de ratos envenenados, bem 

como não permitir que os ratos, depois de mortos, vão à putrefação, exalando mau cheiro e venham a 

causar entupimentos nas tubulações. 

6.2 – Metodologia de Aplicação de Desinsetização e Descupinização: 

6.2.1 – Pulverizador (veneno em pó): aplicado nos jardins e espelhos d’água para combate a: 

formigas, escorpiões, cupins, e larvas de mosquitos; 

6.2.2 – Os produtos utilizados nos espelhos d’água para combate as larvas de insetos não deverão 

ser nocivos às plantas; 

6.3 – Metodologia de Aplicação para os Produtos Desalojantes de Pombos e Morcegos: 

6.3.1 – Deverão ser instalados barreiras físicas ou materiais nos pontos das edificações dos prédios a 

fim de evitar o pouso e nidificação das aves nesses locais, fazendo com que essas migrem para outras 

áreas. Juntamente com a passarinheira deverá ser utilizado Espuma, Gel ou outro meio mais eficaz 

que visa impedir o acesso de pássaros através de orifícios existentes nas estruturas prediais; 

6.3.2 – A Contratada deverá preparar os locais de aplicação do produto (raspagem das fezes, retirada 

de ninhos e filhotes e desinfecção contra piolhos); 

6.3.3 – A Contratada deverá aplicar os produtos em locais nos quais estejam caracterizados a 

presença dos pombos e morcegos; 

6.3.4 – Em caso de migração para outras áreas, a Contratada deverá repetir o procedimento 

anterior.  

7 – Características Técnicas dos Produtos 

Os produtos utilizados nas aplicações deverão ter no mínimo as seguintes características: 

a) Não causarem manchas; 

b) Serem antialérgicos; 

c) Tornarem-se inodoro após 90 (noventa) minutos da aplicação; 

d) Serem inofensivos a saúde humana; 

e) Nas áreas onde o contato humano, com o preparado químico, for constante, deverá este ser de 

total antitoxibilidade, inodoro, após no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, ainda, 

possuir as propriedades de não manchar e ser incolor; 

f) Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria número 10/85 e suas atualizações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e que também atendam a portaria 

número 321/97 do citado órgão. 

g) Não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a substância 

OrganofosforadoClorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC nº 206 de 

23/08/2004-11.  
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8 – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 

8.1 – A licitante deverá obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nas áreas da prestação de serviço; 

8.2 – Arcar sem ônus para a contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação; 

8.2.1 – A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 

previa da fiscalização da Secretaria Municipal de Administração; 

8.3 –Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, 

Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho; 

8.4 – Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 

quaisquer danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; 

8.5 – Fazer com que os componentes da equipe de Mao de Obra operacional (operários) exerçam as 

suas atividades, devidamente uniformizados, e fazendo uso dos equipamentos de segurança, 

requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente; 

8.6 – Executar os serviços objeto do presente contrato, observando de modo geral, as Especificações 

e Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos 

serviços contratados, as instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando 

houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais; 

8.7 – Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 

profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados, que assuma perante a Fiscalização, a 

responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para 

deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;  

8.8 –Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento não satisfatório; 

8.9 –Todo pessoal do CONTRATADO deverá possuir habilidade e experiência para executar 

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 

8.10 – Promover a sinalização dos serviços durante o período de execução.     

8.11 –Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços; 

8.12 – Responsabiliza-se pela reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no 

todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de sua execução ou de materiais empregados; 

8.13 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

8.14 –Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, secutários, 

previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados 

da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como com quaisquer questões 

relacionadas com exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos 

serviços, e tudo mais que se fizer necessário à execução do serviço; 
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8.15 – Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato; 

8.16 –Comunicar a Secretaria Muncipal de Administração, por escrito, a existência de quaisquer 

anomalias existentes, que possam, por via de consequência, a resultar em falhas/danos de maior 

monta no projeto; 

8.17 – Executar todos os serviços com zêlo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com 

as normas técnicas e procedimentos específicos; 

8.18 – Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto da licitação; 

8.19 –Responsabilizar-se por toda e qualquer alteração e contaminação do meio ambiente; 

8.20 – Monitorar e controlar a geração de resíduos, de forma a minimizá-los e dando destinação 

técnicamente adequada aos rejeitos, em consonância com o Órgão Ambiental – SEMA/MT; 

8.21 – Substituir imediatamente o empregado que for considerado incoveniente à boa ordem e às 

normas comportamentais com a população do município; 

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

decorrentes de culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

8.23 – Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados no trabalho; 

8.24 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

empregado acidentado ou com mal súbito; 

Parágrafo Primeiro - Serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO quaisquer danos que 

venham a ocorrer à Secretaria Municipal de Administração ou a terceiros, decorrentes do não 

cumprimento do constante do item anterior, ou da própria execução dos serviços contratados; 

Parágrafo Segundo - As normas, manuais, instruções e especificações previstas no Edital, Contrato 

e seus anexos, deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, com 

a respectiva justificativa, será primeiramente submetida a consideração da Secretaria Municipal de 

Administração, acompanhado da respectiva justificativa, a quem caberá decidir sobre a orientação a 

ser adotada; 

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

descritos e o seu custo deve estar incluído nos preços unitários dos serviços.  

9 – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

9.1 – Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o prazo estabelecido, salvo a ocorrência 

de fatos previstos neste Contrato; 

9.2 – Fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à perfeita execução do objeto 

contratual; 

9.3 – Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob 

os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao CONTRATADO as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquela; 



   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

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

  

37 

9.4 – Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas ao 

CONTRATADO, através do fiscal; 

9.5 – Convocar a segunda colocada, quando a empresa não iniciar a execução dos serviços após 30 

(trinta) dias da emissão da ordem de serviço;  

10 – DO PRAZO DE GARANTIA: 

10.1 – Homologado o resultado pela autoridade superior, adjudicando assim o objeto ao vencedor, e 

após a devida comunicação ao mesmo, terá 10 (dez) dias para assinatura do contrato, sob pena de 

decair o direito a contratação, observando – se ainda as estipulações do artigo 64 e parágrafos da Lei 

nº 8.666/93;    

10.2 – Se, dentro do prazo a empresa convocada não assinar o contrato, a Secretaria Municipal de 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação de pena e multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) 

do valor contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Publica por prazo de 02 (dois) anos; 

10.3 – Serão descontadas da fatura da contratada, eventuais multas aplicadas ao município de 

Várzea Grande – MT, pela inobservância de normas e posturas municipais, de segurança do trabalho 

ou quaisquer outras decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência;  

11 – DAS PENALIDADES: 

11.1 – Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta há 30 dias, após o qual será 

considerada inexecução contratual; 

11.2 – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Publica, pelo 

prazo de 02 (dois) ano; 

11.3 – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Publica, pelo 

prazo de 02 (dois) ano; 

11.4 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.  

12 – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 

12.1 – O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, em até 30 

(trinta) dias após o fechamento dos serviços solicitados conforme a descrição dos itens deste Termo 

de Referencia, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e o 

relatório de aprovação emitido pelo fiscal do contrato; 

12.2 – Nenhum pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração sem que antes 

seja procedida prévia e necessária consulta para a comprovação de regularidade fiscal.  

12.3 – O pagamento será creditado em favor do fornecedor, por meio de ordem bancaria, contra 

qualquer banco indicado na proposta devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, 

localidade e numero da conta corrente em que deverá ser efetivado o credito.  

13 – DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO 

(    ) compras de matérias e bens comuns 
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(    ) compras de equipamento e matérias permanentes 

( x )  serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 

(    ) serviços especializados 

(    ) serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 

(    ) serviços de engenharia e obras  

14 – CUSTOS ESTIMADOS: 

O valor estimado totaliza a importância de global de R$  

15 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do 

contrato, podendo o mesmo ser prorrogado conforme prevê o artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.  

16 – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO:  

17 – PUBLICAÇÕES 

(  ) jornal oficial da união – d.o.u                              (x) jornal oficial do Estado-Iomat 

(x) jornal oficial do município - amm.                       (x) internet 

(x) jornal de circulação estadual – outros  

 18 – SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

(   ) convite                                         (   ) pregão presencial 

(   ) concorrência pública                   (   ) pregão presencial 

 (  ) tomada de preços                        (   ) dispensa de licitação – ART.24 IV 

( X ) pregão eletrônico/Registro de Preços/menor preço por lote                      

(   ) leilão   

19– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2203  999 3.3.90.39 

   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2165 00.01.0001 3.3.90.39 

2089 00.01.0001 3.3.90.39 

2089 00.01.0006 3.3.90.39 

2088 00.01.0001 3.3.90.39 

2088 00.01.0006 3.3.90.39 

2087 00.01.0001 3.3.90.39 

2087 00.01.0006 3.3.90.39 

   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

1483 302 3.3.90.39 

   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

1307 0204/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 

2168 0203/0002 3.3.90.39 

2179 0205/0002 3.3.90.39 

2098 0204/0002 3.3.90.39 

1051 0203/0002 3.3.90.39 

2237 0204/0002 3.3.90.39 

2100 0204/0002 3.3.90.39 

2105 0204/0002 3.3.90.39 

2191 0203/0002 3.3.90.39 

 

20 – PUBLICO/FORNECEDOR: 

         Empresa especializada em na execução serviços de empresa especializada para a prestação de 

serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, 

desratização, desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos, em todas as 

áreas internas e externas, serviço de capina química, serviço de limpa fossa, limpeza de caixas de 

passagem caixas de gorduras e hidrojateamento em redes de esgotos e tubulações. 

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.2 – Toda manifestação registrada em Ata por parte do proponente, obrigará a que os mesmos 

assinem sob pena de invalidação;  

21.3 – A Secretaria Municipal de Administração, poderá a qualquer momento antes da contratação 

revogar a presente licitação por interesse publico ou anula – La por ilegalidade, em qualquer fase, 

sempre mediante despacho fundamentado, não cabendo aos proponentes qualquer indenização devido 

ao ato; 
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21.4 – Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou 

componentes do seu quadro técnico sejam servidores do município de Várzea Grande ou de suas 

entidades paraestatais; 

21.5 – Não poderão participar do certame quaisquer interessados que se enquadre nas vedações do 

artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

21.6 – Vedada a participação de sociedade que tenham em seu quadro societário o Conjugue, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive 

servidor integrante da Comissão de Licitação, responsável pelo procedimento, da Secretaria de 

Administração, e dos exercentes das funções de ordenador de despesas, nos moldes da Sumula 

Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal.  

22 – DA FISCALIZAÇÃO: 

Caberá a Secretaria de Administração, que designa neste ato, o servidor Hallan Golçalves de 

Freitas, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 1385146-2, e inscrito no CPF sob o nº 

729.755.631-91, Matricula nº 87423.  

 

Várzea Grande 20 de Março de 2015. 

 

GABRIELA FONTOURA DE MAGALHÃES ORUÊ 

ELABORADORA DA T. R. 

 

PAULO BALBINO DA SILVA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS 
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ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Eletrônico n. 25/2015 

Sessão Pública: 06/05/2015, às 10h00min. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE(ITEM 7.3 e subitens) 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

LLoottee  II  

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

TTOOTTAALL  GGEERRAALL  RR$$                                                        ((________________________________________________________________))  

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

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

_____________________, XX de xxx de 2015. 

_________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico n. 25/2015 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 

Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em 

nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

 Não possui no seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo 

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

empresa. 

            __________, ____ de ___________ de 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) 

 

Pregão Eletrônico N. 25 /15 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 
 
Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 

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

N. 147/2014 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei 123/2006. 

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

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

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

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 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.25/2015 

DATA DA ABERTURA: 06/05/2015 

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.25/2015, 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 serviços 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.25/2015 

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 Nº. CONTA 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA ---

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

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT através da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de 

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

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

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

Sr. ___________________, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande – MT, 

portador da Cédula de Identidade n. __________ - SSP/___ e do CPF n. __________________ e 

através da Secretária de Administração (órgão gerenciador), neste ato representado pelo Secretário 

Celso Alves Barreto Albuquerque, CPF N xxxxxxxxx e as seguintes Secretarias (órgãos participantes): 

Secretaria Municipal de Assistência Social neste ato representado pelo Secretário xxxxxxxxxxx, CPF N 

xxxxxxxxx; Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário xxxxxxxxxxx, CPF 

N xxxxxxxxx; Secretaria de Educação, neste ato representado pelo Secretário xxxxxxxxxxx, CPF N 

xxxxxxxxx, 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. 25/2015, 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 

O presente Contrato tem por objeto:  

REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A 

PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, 

DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, APLICAÇÃO DE CAPINA 

QUÍMICA EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, PRAÇAS E JARDINS, LIMPEZA DE 

FOSSAS COM RETIRADAS DE DETRITOS, SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE 

ESGOTO E HIDROJATEAMENTO EM FOSSAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
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Este Termo Contratual decorre do Processo N.252754/2014 e encontra-se vinculado ao Edital e 

seus anexos do Pregão Eletrônico N. 25/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

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 QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E DO PREÇO 

O valor atribuído, unitário e total, às aquisições, objeto do presente Termo, conforme as 

especificações será o seguinte: 

LOTE 01 

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO V. UNIT V.TOTAL 

01 500.000 M² Desinsetização geral em áreas externas 

e internas, onde se denuncie a presença 

de focos de Insetos sendo aplicações por 

m² de área construída. 

    

02 500.000 M² Desratização geral nos almoxarifados, 

depósitos, coberturas das edificações e 

em todas as áreas com possibilidade de 

focos, com instalação de portas isca 

normatizadas interno e externas sendo 

aplicações por m² de área construída. 

    

03 500.000 M² Descupinização geral com erradicação 

nas áreas construídas, áreas de entorno 

com injeção de barreiras químicas 

cupinicidas bem como extermínio de 

focos diversos em toda área do 

perímetro, madeiramentos, mobiliários, 

arvoredos, pátios, jardins, gramados e 

montículos na área inativa de reserva 

com focos interno e externas sendo 

aplicações por m² de área construída. 

    

04 500.000 M² Polvilhamento com formicida e 

cupinicida pó nas caixas e dutos 

elétricos desde o ponto de rebaixamento 

de tensão (caixa de força) caixa de 
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inspeções elétricas, quadros gerais, 

telefonia (dutos e caixas), fossas e bocas 

de lobo, drenos, formigueiros e cupins 

de montículo, jardins, gramados e 

montículos na área inativa de reserva 

com focos interno e externo sendo 

aplicações por m² de área construída. 

05 10.000 M² Construção e instalação de barreiras 

físicas e passarinheiras com ajustamento 

e encaixe em conformidade com a 

arquitetura da edificação, juntamente 

com aplicação de produtos que repelem 

a presença dos animais sendo aplicações 

por m² de área construída. 

    

06 800.000 M² Capina Química com herbicida 

domisanitário (duas aplicações) parra 

erradicação de pragas e ervas daninhas 

com adição de cipermetrina 40 PPM para 

controle de foco de mosquitos, 

pernilongos (mosquito da dengue), 

escorpiões e outras pragas 

urbanassendo aplicações por m². 

    

LOTE 02 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 1.800 UNID. Serviço de Limpeza de Fossa, com retirada 

de detritos com volume de 8 metros 

cúbicos por viagem. 

    

02 1.200 UNID. Serviço de Limpeza de esgoto e caixas de 

passagens e caixas de gorduras. 

    

03 1.000 UNID. Serviço de hidrojateamento em redes de 

esgoto e tubulações de até 120 metros. 

(considera – se uma unidade a cada 10 

m³. 

    

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
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Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ ---------,-- (-----------------------------). 

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

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

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

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

oriundos da seguinte classificação orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2203  999 3.3.90.39 

   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2165 00.01.0001 3.3.90.39 

2089 00.01.0001 3.3.90.39 

2089 00.01.0006 3.3.90.39 

2088 00.01.0001 3.3.90.39 

2088 00.01.0006 3.3.90.39 

2087 00.01.0001 3.3.90.39 

2087 00.01.0006 3.3.90.39 

   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

1483 302 3.3.90.39 

   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto Atividade Fonte Elemento de Despesa 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

1307 0204/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 
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2168 0203/0002 3.3.90.39 

2179 0205/0002 3.3.90.39 

2098 0204/0002 3.3.90.39 

1051 0203/0002 3.3.90.39 

2237 0204/0002 3.3.90.39 

2100 0204/0002 3.3.90.39 

2105 0204/0002 3.3.90.39 

2191 0203/0002 3.3.90.39 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

10.1 – O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, em até 30 

(trinta) dias após o fechamento dos serviços solicitados conforme a descrição dos itens deste Termo 

de Referencia, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e o 

relatório de aprovação emitido pelo fiscal do contrato; 

10.2 – Nenhum pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração sem que antes 

seja procedida prévia e necessária consulta para a comprovação de regularidade fiscal.  

10.3 – O pagamento será creditado em favor do fornecedor, por meio de ordem bancaria, contra 

qualquer banco indicado na proposta devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, 

localidade e numero da conta corrente em que deverá ser efetivado o credito.  

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

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

10.3 Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá: 

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

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

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

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

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

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

rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura 

distinta. 

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

para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa. 

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

escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe 

facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

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

obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

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

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

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

pela Lei nº 9.648/98.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para retirar a 

Ordem de Fornecimento; 

b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitadas relativamente ao objeto deste Edital, nas formas constantes no Termo de Referência; 

c) Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

d) Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a prestação 

dos serviços; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições deste processo de venda; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, da prestação dos serviços em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor; 

h) Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento. 

i) Cumprir com as obrigações constantes do termo de referência, bem como atender as seguintes 

exigências:  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I – A licitante deverá obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nas áreas da prestação de serviço; 

II – Arcar sem ônus para a contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação; 

III – A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização previa 

da fiscalização da Secretaria Municipal de Administração; 

IV –Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, 

Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho; 
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V – Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 

quaisquer danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; 

VI – Fazer com que os componentes da equipe de Mao de Obra operacional (operários) exerçam as 

suas atividades, devidamente uniformizados, e fazendo uso dos equipamentos de segurança, 

requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente; 

VII – Executar os serviços objeto do presente contrato, observando de modo geral, as Especificações 

e Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos 

serviços contratados, as instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando 

houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais; 

VIII – Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta 

pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados, que assuma perante a 

Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com 

poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;  

IX –Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento não satisfatório; 

X –Todo pessoal do CONTRATADO deverá possuir habilidade e experiência para executar 

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 

XI – Promover a sinalização dos serviços durante o período de execução.     

XII –Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços; 

XIII – Responsabiliza-se pela reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no 

todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de sua execução ou de materiais empregados; 

XIV – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

XV –Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, secutários, 

previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados 

da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como com quaisquer questões 

relacionadas com exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos 

serviços, e tudo mais que se fizer necessário à execução do serviço; 

XVI – Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato; 

XVII –Comunicar a Secretaria Muncipal de Administração, por escrito, a existência de quaisquer 

anomalias existentes, que possam, por via de consequência, a resultar em falhas/danos de maior 

monta no projeto; 

XVIII – Executar todos os serviços com zêlo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com 

as normas técnicas e procedimentos específicos; 

XIX – Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto da licitação; 

XX –Responsabilizar-se por toda e qualquer alteração e contaminação do meio ambiente; 
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XXI – Monitorar e controlar a geração de resíduos, de forma a minimizá-los e dando destinação 

técnicamente adequada aos rejeitos, em consonância com o Órgão Ambiental – SEMA/MT; 

XXII – Substituir imediatamente o empregado que for considerado incoveniente à boa ordem e às 

normas comportamentais com a população do município; 

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

decorrentes de culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

XXIV – Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados no trabalho; 

XXV - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

empregado acidentado ou com mal súbito; 

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

10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações. 

Parágrafo Primeiro - Serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO quaisquer danos que 

venham a ocorrer à Secretaria Municipal de Administração ou a terceiros, decorrentes do não 

cumprimento do constante do item anterior, ou da própria execução dos serviços contratados; 

Parágrafo Segundo - As normas, manuais, instruções e especificações previstas no Edital, Contrato 

e seus anexos, deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, com 

a respectiva justificativa, será primeiramente submetida a consideração da Secretaria Municipal de 

Administração, acompanhado da respectiva justificativa, a quem caberá decidir sobre a orientação a 

ser adotada; 

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

descritos e o seu custo deve estar incluído nos preços unitários dos serviços.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento da efetivação desse 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. 

Parágrafo Primeiro – Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será 

acompanhada e fiscalizada pelo seguinte servidor: Hallan Golçalves de Freitas, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 1385146-2, e inscrito no CPF sob o nº 729.755.631-91, Matricula nº 

87423.  

Parágrafo Segundo – O servidor designado formalizará todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurado à prerrogativa de: 

a) expedir ordens de execução de serviços; 

b) Proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços; 
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c) Fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada, inclusive quanto ao material 

de consumo e aos equipamentos utilizados; 

d) Comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 

necessários ao seu correto cumprimento; 

e) Solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula contratual; 

f) Atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; 

g) Recusar e devolver os serviços cuja execução não se verifique adequada estando em 

desacordo com especificações discriminadas no Termo de Referência; 

h) Solicitar reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em parte, 

dos serviços recusados e devolvidos; 

i) Solicitar à CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências necessárias á boa execução 

dos serviços contratados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.  

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS GARANTIAS / VALIDADE 

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

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

obedecer rigorosamente às condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

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

Fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

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

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

I. advertência; 

II. multa;                 

III. suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) 

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. 
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Parágrafo Segundo - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de 

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

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

Parágrafo Terceiro - As sanções de que tratam o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Segunda 

serão aplicadas pela Secretaria solicitante, 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 Setor 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 

Parágrafo Oitavo - A Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as 

sanções discriminadas nos parágrafos seguintes 

Parágrafo Nono - 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. 

Parágrafo Décimo - A aplicação da sanção administrativa de multa, conforme disposto no Art. 86 da 

Lei 8.666/93, 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, limitada a 10% do valor global da 
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contratação; sendo que o atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em 

dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 15 (quinze) 

dias; 

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

após o 15º dia, 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; 

Parágrafo Décimo Primeiro - 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 Décimo Segundo - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra 

forma de cobrança Administrativa ou Judicial. 

Parágrafo Décimo Terceiro - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução 

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

Parágrafo Décimo Quarto - 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, podendo 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 até 2 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; 

Parágrafo Décimo Quinto – A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pode ser aplicada 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. 

17.7.9 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: 
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I - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

II - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

III - demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

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

interesses excusos ou má-fé; 

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

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

tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

17.8 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 17 do Edital, a 

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

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

17.9 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa 

do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

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

previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

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

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

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

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

C) judicial, nos termos da legislação. 

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

8.666/93; 

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

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

comprovados, quando os houver sofrido; 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
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A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo ao presente contrato. 

II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. 25/2015, bem 

com a proposta comercial da empresa contratada. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer 

operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

O Foro para dirimir questões relativas a presente contratação será o Foro da Comarca de Várzea 

Grande-MT com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 

identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

Várzea Grande - MT, -- de ------------- de 2015.                             

              ______________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

___________________________________ 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
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AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2015 

REGISTRO DE PREÇO 

 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pela 

portaria n. 639/2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo 

como critério de julgamento o menor preço por LOTE, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, 

ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, 

DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, APLICAÇÃO DE CAPINA QUÍMICA EM TODAS 

AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, PRAÇAS E JARDINS, LIMPEZA DE FOSSAS COM 

RETIRADAS DE DETRITOS, SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO E 

HIDROJATEAMENTO EM FOSSAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Com realização prevista 

para o dia 06 de Maio de 2015, às 10h00min (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, 16 de Abril de 2015. 

 

 

Dalciney Fidelis Nogueira 

Pregoeiro(a) 

 

 

 

Pedro Paulo Nogueira Nicolino 

Superintendência de Licitações. 
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