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EDITAL  

 PREGÃO PRESENCIAL N.28/2012 

REGISTRO DE PREÇOS 
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2 DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

3 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

4 DA PARTICIPAÇÃO 

5 DO REGISTRO DE PREÇOS 

6 DO CREDENCIAMENTO 

7 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

8 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL” 

9 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

10 DOS LANCES 

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

12 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS P/ HABILITAÇÃO” 

13 DO RECURSO 

14 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15 DA FORMA DE PAGAMENTO 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

18 DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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1 – PREÂMBULO 

 

1.1 O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por meio de seu Pregoeiro Oficial 
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designado pela Portaria n.490/2012, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local abaixo indicados, em observância à Lei n. 

10.520, de 17-07-2002, e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93, atualizada, Decreto 

Federal n.3.555 de 08-08-2000, Decreto n.3.931 de 19-09-2001, Decretos 

Municipais n. 032/2005 e 09/2010 e Lei Complementar n.123 de 14-12-2006, fará 

realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

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

de Várzea Grande – Coordenadoria de Licitação, nos dias úteis das 14h às 

17h30min, localizada na avenida Castelo Branco, n.2.500 – Várzea Grande/MT, 

mediante recolhimento da taxa de R$50,00 (cinqüenta reais) - não restituível ou 

gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

1.3. A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no 

Termo de Referência, anexo neste edital. 

 

2 - DO OBJETO E REALIZAÇÃO  

 

2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE 

GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência, Memorial Descritivo e demais anexos. 

2.2  DATA DA REALIZAÇÃO: 19 DE JULHO de 2012.  

� HORA: 09h (horário de Mato Grosso) 

� ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Os envelopes de 

proposta de preços (I), habilitação (II) e o credenciamento serão 

recebidos pela comissão das 08h45min às 09h, com tolerância máxima de 

10 (dez) minutos. 
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� LOCAL: Avenida Castelo Branco, n.2.500 - Bairro Água Limpa – SALA 

DE LICITAÇÕES - Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

2.3 Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas 

no site www.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações (Adiamento – 

Revogação - Retificação - Esclarecimento), razão pela qual as empresas 

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

2.4 Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter 

público, que impeça a realização deste Pregão Presencial no horário e data 

marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 

subseqüente, independente de nova convocação. 

 

3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 Conforme previsto no Art. 12 do Dec. n. 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, qualquer cidadão poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo 

fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o qual deverá ser protocolado no Setor 

de Licitações da PMVG, situado na avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água 

Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 14 às 17 horas. 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados também por meio do e-mail 

pregão@varzeagrande.mt.gov.br, dentro do prazo estipulado no item acima. 

3.3 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas 

3.4 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

3.5 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a 

realização do certame. 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
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4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através 

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

licitação e que atenderem 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 presencial; 

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

desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou 

participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 

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

demais documentos anexos. 

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a) Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 

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

Federal, Estadual ou Municipal, desde que, o ato tenha sido publicado na Imprensa 

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

motivos determinantes da punição; 

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

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

órgãos descentralizados. 

d) Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si; 

e) Subempreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 
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f) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

alterações. 

g) Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade 

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

dirigente ou responsável técnico. 

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

pertinente. 

5 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SPR) – conjunto de procedimentos 

para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 

bens, para contratações futuras. 

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

característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os 

preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 

conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 

apresentadas. 

5.3 Após a homologação da presente licitação será assinada a ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS entre as partes, conforme Anexo, 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 
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certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

5.7 ÓRGÃO PARTICIPANTE a Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA é a(s) 

Secretaria(s) que participa(m) dos procedimentos iniciais do SRP e integra(m) a 

Ata de Registro de Preços.  

5.8 ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretaria Municipal de Administração é o Órgão da 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro 

de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

5.9 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações de acordo com as 

condições estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93, conforme disposto no Art. 12 do 

Dec. n.3.931/01. 

5.10 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 

objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 

registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

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

nas seguintes situações: 

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

Registro de Preços; 

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

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

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

XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

IV. em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 

decorrente deste Registro; 

V. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

VI. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
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5.11.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, 

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

administrativo da presente Ata. 

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

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

o preço registrado a partir da última publicação. 

5.11.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados 

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

esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

5.11.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades 

do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do LOTE. 

5.11.5 Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de cancelar esta 

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

pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

5.12 O funcionário da pasta indicado para fiscalizar o recebimento dos serviços 

e/ou aquisições será o ODORICO RAIMUNDO DA COSTA, RG n.338.107, SSP/MT, 

emissão 17-03-1981 e CPF n.267.465.901-76, Coordenador de Gestão. O contato 

com o fiscal poderá ocorrer por meio dos seguintes telefones: (65) 9973-9547. 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O credenciamento é a condição obrigatória para participação dos licitantes na 

etapa de apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros 

atos pertinentes ao presente procedimento licitatório (artigo 4º, inciso VI, da Lei n. 

10.520/2002 e artigo 11, inciso IV do Decreto n.3.555/2000). 

6.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II 

em original, por qualquer processo de cópia, preferencialmente autenticada em 

Cartório competente por tabelião de notas, ou por membro da Equipe de Apoio do 

Pregão, ou, ainda por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena de 

desclassificação do participante, os seguintes documentos:  
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6.2.1 Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro 

comercial e suas alterações, ou consolidado, devidamente registrados na Junta 

Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, para maior segurança, de 

preferência que seja devidamente autenticado em Cartório competente por 

tabelião de notas. 

6.2.2 Caso representado por procurador. 

6.2.2.1 Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame.  

6.2.2.2 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento 

conforme modelo no Anexo VII ao Edital.  

6.2.2.3 A Procuração ou Termo de Credenciamento, Procuração no original 

ou firma reconhecida em cartório ou, ainda, em fotocópia, nesse caso 

apresentar documento original para ser autenticado pelo Pregoeiro ou 

Equipe de Apoio e Credenciamento somente no original. 

6.2.3 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de 

acordo com modelo no Anexo V ao Edital. 

6.2.3.1 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO PARA ME e EPP, de acordo com modelo no Anexo VI ao 

Edital, somente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que 

porventura estiverem com alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal. 

6.2.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n.123/2006 deverá 

apresentar: 

6.2.4.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, 

conforme Modelo Anexo VIII. 

6.2.4.2 COMPROVANTE DE OPÇÃO PELO SIMPLES obtido no sítio da 

Secretaria da Receita Federal.  
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6.2.4.3 QUANDO NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: 

a. Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício - DRE, comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 

art. 3º da LC 123/2006. 

      6.2.5 FICHA CADASTRAL, conforme modelo Anexo X. 

6.3 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte é exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas 

as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

6.4 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

6.5 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do 

representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, 

impedirá a empresa de participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço 

constante na proposta escrita. 

6.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

6.7 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar 

a imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa 

do Pregoeiro. 

 

7 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos na sessão pública do Pregão, das 08h45min às 09 horas, com 

tolerância máxima de 10 (dez) minutos de atraso após o início da sessão. 

7.2 A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

7.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente em envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, 
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contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes 

dizeres: 

 

 

 

 

 

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I 

 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 

8.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.  

8.2 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da 

empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, datilografada ou impressa, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a 

procuração (quando não apresentada no credenciamento).  

8.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação; 

b. Preços unitários por itens, preços total e global em algarismos e por extenso, 

expressos em moeda corrente nacional com até duas casas decimais; 

c. Especificação completa do produto cotado, de acordo com as características 

apresentadas no Termo de Referência e demais anexos. 

d. Prazo de fornecimento e implantação dos serviços: de acordo com o Termo 

de Referência. 

e. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

ENVELOPE I 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL N. ____/2012 
ABERTURA DIA: ___/____2012. Ás ______Hs. 

PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: __________________________ 

 

ENVELOPE II 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL N. ____/2012 
ABERTURA DIA: ___/____2012. Ás ______Hs. 

HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: __________________________ 
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de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

f. Os seguintes dados da empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, email, 

número do CNPJ e Insc. Estadual; 

g. Nome, assinatura, N. do RG e do CPF do representante legal; 

h. Agência Bancária e número da conta corrente em nome da proponente 

(preferencialmente do Banco Santander Brasil S.A.).  

8.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 

parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem 

irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente inexeqüíveis, 

presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou 

aquelas que ofertarem alternativas. 

8.5 As propostas não poderão impor condições ou conter opções.  

8.6 Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.7 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.8 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do 

proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.9 Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste 

Edital.  

8.10 A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o 

preenchimento incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na 

desclassificação.  

 

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1 A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o 
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MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, conforme especificado no anexo I 

deste edital.  

9.2 No dia, horário e local indicado no item 2.2 acima, a Comissão do Pregão 

receberá os envelopes de proposta de preços e habilitação e, posteriormente, 

iniciará o credenciamento dos interessados. 

9.3 No credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. Anexo V ou VI. 

9.4 Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, 

estabelecido nos itens 2.2 e 7.1 deste edital, não haverá a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame.  

9.5 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

9.6 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 

unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta.  

9.7 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

9.8 As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de 

conformidade, serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 

até o máximo de 3 (três).  

c) Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes. 
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10 - DOS LANCES 

10.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas 

a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 

e os demais em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate.  

10.2 Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e 

decrescentes. 

10.3 O pregoeiro poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor 

mínimo entre os lances. 

10.4 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinar da formulação de lances. 

10.5 A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente as penalidades constantes na legislação vigente.  

10.7  Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não sendo selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através 

dos termos do art. 44 da Lei Complementar n. 123/06, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para a etapa de lances, na ordem crescente dos 

valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

10.7.1 Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

10.7.2 Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, 

serão adotados os seguintes procedimentos: 
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a. microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

b. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

subitem 10.7.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

c. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem 10.7.1 acima, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

10.8 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço.  

10.9 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço. 

10.10 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para 

a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor.  

10.11 Os percentuais de descontos ofertados na etapa de lances deverão ser 

proporcionais para todos os itens, não podendo valer-se de desconto maior para 

um determinado item e menor para outro.  

 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

15 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

11.1  A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do 

Pregão, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

11.2  As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

a. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item 

acima, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

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

Pública, para a regularização da documentação;  

b. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou 

revogar a licitação. 

11.3 O registro cadastral da Prefeitura de Várzea Grande, não substitui os 

documentos, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  

11.4 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

11.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a 

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

endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, salvo: 
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11.5.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

11.6 Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

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

também, se necessário promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, 

inclusive estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a 

solução. 

11.7 Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o 

Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

11.8 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

12 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II 

“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

12.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

12.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

12.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

12.4 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT poderá utilizar os sites oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do 

licitante. 

12.5 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 

preferencialmente em ordem, com suas páginas numeradas seqüencialmente, a 

seguir relacionados:  

 

■ REGULARIDADE FISCAL 

12.5.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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12.5.2 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; 

12.5.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

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

União, que poderá ser retirada no site: 

www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm 

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

específica para participar de licitações, que poderá ser retirada 

no site: www.sefaz.mt.gov.br, (no caso de Mato Grosso), ou 

expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de 

Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

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

Prefeitura do respectivo domicílio tributário. 

12.5.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que poderá ser 

retirada no site: www.inss.gov.br. 

12.5.5 Certificado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que poderá 

ser retirado no site: www.caixa.gov.br. 

12.5.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento à Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V, que poderá ser retirada no site: www.trt23.jus.br. 

12.5.7 Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa de competência da 

Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário;  

12.5.8. Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa de Competência do 

município do respectivo domicílio tributário da licitante. 

   

■ QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

12.5.9 A qualificação econômico-financeira será demonstrada através de: 

a) comprovação de que a licitante possui patrimônio líquido mínimo 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para 

contratação, na forma admitida pelo art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.666/93, 

ou 
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b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou seja, assinado pelo contador e 

representante legal, e registrado na junta comercial, que comprove a boa 

situação financeira da empresa. 

12.5.10 No caso de apresentação de balanço patrimonial, a verificação da situação 

financeira da licitante será realizada mediante a aplicação das fórmulas abaixo 

referenciadas para demonstração do ILC e ILG. Os índices, ILC e ILG, deverão vir 

calculados e assinados por profissional devidamente habilitado para tal, ou seja, 

pelo contador da empresa ou responsável contábil, conforme modelo constante do 

Anexo XI do edital. 

1. ILC = AC/PC 

2. ILG = AC+RLP/PC+ELP 

Onde: 

ILC = índice de liquidez corrente 

ILG = índice de liquidez geral 

AC = ativo circulante 

PC = passivo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

ELP = exigível a longo prazo 

12.5.10.1. Será considerada como portadora de boa situação financeira, a 

licitante que obtiver: 

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

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

OBS: Os índices acima descritos (ILC e ILG) deverão vir calculados e 

assinados por profissional devidamente habilitado para tal.  

12.5.11 Quando o licitante possuir o resultado menor do que 1,00 (um) em 

qualquer dos índices contábeis referidos no item, deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação, na forma admitida pelo art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

8.666/93. 
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12.5.12. Fica a critério do licitante a escolha entre uma das modalidades de 

demonstração de qualificação econômico-financeira citadas no item 

anterior. 

12.5.13 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida 

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

pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. Com data de expedição não superior 

a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da proposta. 

 

■ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.5.14. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: Experiência relativa a itens 

que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação de acordo com os art.37, inciso XXI da CF/88, e 

3º, §1º, inciso I da Lei n.8.666/93. 

a) REGISTRO/Certidão de inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho 

Profissional Competente, que exija tal inscrição, da região ou sede da empresa de: 

• Engenheiro Civil: Registro ou inscrição no Conselho Regional de 

Engenharia - CREA acompanhada de Certidão de Registro de Pessoa 

Física. 

• Engenheiro Eletricista: Registro ou inscrição junto ao CREA, 

acompanhada de Certidão de Registro de Pessoa Física, do 

Responsável Técnico, com o título de Engenheiro Eletricista; 

 

b) A vinculação do profissional será caracterizada através do vínculo 

empregatício, ou da participação societária ou por meio de contrato de prestação 

de serviços, na data prevista para a entrega da proposta. 

� b.1. O vínculo empregatício será comprovado mediante anexação de 

cópia da carteira profissional de trabalho – CTPS e da FRE – Ficha de 
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Registro de Empregados, que demonstre a identificação do profissional e 

guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional. 

� b.2. A participação societária será comprovada à luz dos documentos 

apresentados consoante o item 6.2.1. 

� b.3. O contrato de prestação de serviços a que se refere o item b, deverá 

ser apresentado de acordo com a legislação civil comum, de preferência 

com firma reconhecida do contratante e do contratado. 

12.5.15. RELAÇÃO, mediante o preenchimento do QUADRO 1 (FINAL), dos 

serviços executados por profissionais de nível superior vinculados ao quadro 

permanente da empresa e constante do seu registro/certidão de inscrição no CREA 

ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável 

Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por 

execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação a seguir relacionados, 

conforme inciso I, do §1º do art.30 da Lei n.8.666/93: 

SERVIÇOS REQUERIDOS 

Manutenção ou Implantação em rede de baixa e alta tensão 

Manutenção ou Implantação de iluminação pública 

 

Os ATESTADOS e/ou CERTIDÕES fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente serão aceitos com as respectivas certidões registradas 

no CREA. 

Apresentar somente os atestados e/ou certidões necessários e suficientes 

para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 

comprovarão as exigências. 

12.5.16.  No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as 

licitantes, quando se tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as 

referências inerentes às exigências deste edital, conforme item 12.5.15 que será 

analisado pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura. 
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12.5.17. A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal, sendo 

facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, a promoção de diligências, 

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

 

■ OUTROS DOCUMENTOS   

 

12.5.18. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência da LICITANTE, expedido pelo 

órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade 

compatível com o objeto desta licitação. 

12.5.19. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. Modelo Anexo IV. 

12.5.20. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 

empresa, devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá 

estar acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de mandato. 

Modelo no Anexo III.  

12.5.21. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo Anexo IX. 

12.5.22. Relação de pessoal que serão disponibilizados para execução dos 

serviços, destacando sua equipe, função. Modelo Anexo XIII 

12.5.23. Declaração de Disponibilidade de equipamentos, que deverá estar 

acompanhada de Relação de equipamentos e veículos mínimos da empresa que 

serão disponibilizados para execução dos serviços e ficha técnica dos equipamentos 

acoplados (mecânica operacional). Modelo Anexo XIV 

12.5.24. A licitante deverá apresentar o memorial descritivo dos sistemas de 

software e hardware por ela ofertado, constando suas especificações e 

funcionalidades, a qual deverá atender as exigências contidas no Termo de 

Referência. Modelo Anexo XII 
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12.5.25. Atestado de Visita Técnica emitido pela SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, na pessoa do Sr. Odorico Raimundo Costa, que poderá ser 

contatado por meio dos seguintes telefones: (65) 9944-4313 3688-3020/ 3029. 

,Modelo Anexo XV 

12.5.26. A visita técnica poderá ser requerida e realizada até dois dias antes da 

realização do certame licitatório. 

12.6. Não serão aceitos protocolos de renovação. As renovações, somente serão 

válidas se publicadas no Diário Oficial da União. 

 

13 - DO RECURSO 

13.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, 

abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

13.2 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

13.3 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à 

proposta de preços de outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob 

pena de não conhecimento do recurso interposto. 

13.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos 

praticados, a autoridade competente Homologará à adjudicatária para determinar a 

contratação. 

13.5 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

13.6 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, na Comissão 

Permanente de Licitações. 
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13.7 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação.  

 

14 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 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. 

14.2 Os materiais empregados nos serviços deverão ser supervisionado por fiscais 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura antes da utilização. 

14.2 É vedado e será penalizado o fornecedor que entregar produtos 

remanufaturados, reprocessados e/ou qualquer outro material já utilizado ou 

reaproveitado. 

14.4 Por conta da entrega dos produtos, o fornecedor deverá colher no canhoto da 

Nota Fiscal o atesto do servidor responsável pelo recebimento. 

14.5 É vedada a subcontratação ou sub-rogação parcial ou completa dos objetos 

deste certame.  

14.7 Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante 

poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 

produtos, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e 

vistada pelo secretário da pasta, contendo a modalidade e o n. da licitação, agência 

e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado 

(preferencialmente do Banco Santader Brasil S.A.) devidamente atestado pelo 

fiscal do contrato e pelo Secretário da pasta.  

15.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

15.3 Como condição para pagamento, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

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

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

cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93. 

16.2 Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a 

contar da notificação. 

16.3 Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) 

dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da 

Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a Ordem de 

Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

16.3.1 Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços ajustados 

na Ata de Registro de Preços e no Contrato; 

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

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

durante a vigência do Contrato; 
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16.3.3 Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e 

posterior encaminhamento Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido; 

16.3.4 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor de Compras ou 

Secretaria, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

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

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em 

ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços 

de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da 

Prefeitura; 

16.3.6 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser 

contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

16.3.7 Encaminhar as propostas realinhadas (com preços finais) ao setor de 

Licitação/Pregão com prazo máximo de 02 (dois) dia úteis após o encerramento do 

certame; 

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

assumidas sem qualquer ônus para a PMVG; 

16.3.9 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 

contratação; 

16.3.10 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da 

notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 

16.3.11 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

16.3.12 Na emissão da Nota Fiscal a descrição dos itens, deverá estar conforme a 

descrição do Edital, podendo antes de emiti-la, entrar em contato com o Setor de 

Compra da PMVG, para eventuais explicações. 

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 

17.1 Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a: 
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17.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da 

Lei n. 8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento; 

17.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e 

esclarecimentos que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

17.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste 

Edital; 

17.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 

constatada durante a execução e no recebimento dos serviços; 

17.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, 

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

17.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda; 

17.1.7 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. 

 

18 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na 

execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 

Art. 86 e Art. 87 da Lei n. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia 

defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

 

I. ADVERTÊNCIA 

18.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada 

nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, 

independentemente da aplicação de multa; 
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b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou 

serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o 

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, 

desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior 

ao estipulado no contrato. 

II. MULTA 

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

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a 

MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

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

entrega dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida; 

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

contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao 

término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

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

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções 

cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de 

Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula 

contratual exceto prazo de entrega; 

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

decorrido o prazo estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de 

validade da proposta e não comparecendo à Prefeitura o proponente 

convocado para a assinatura do contrato. 

18.1.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver 

prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência 
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de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou 

em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, 

respeitado o limite legal. 

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

de cobrança Administrativa ou Judicial. 

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

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

 

III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

18.1.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser 

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por 

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

recebimento da respectiva intimação. 

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

contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e 

situações: 

1. 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; 

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

a. não concluir 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; 
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d. cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem 

prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

18.1.8. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base 

no inciso anterior. 

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

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para 

aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

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

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

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

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

ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

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

parte; 

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

quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da 

execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da 

Contratante, por escrito. 

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

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

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 
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18.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

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

franqueada vista ao processo.  

 

19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

19.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para 

homologação. 

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

19.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

19.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo 

de até 02 (dois) dias para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não 

apresentar situação regular no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, 

injustificadamente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os 

LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas 

previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 

19.5 Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o 

compromisso de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados, 

quando então será celebrado o contrato, específico para tal, estabelecendo 

quantidades, prazo de entrega, etc. 

19.6 O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras da 

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

19.7 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas 

no Art. 65 da Lei 8666/93. 

19.8 O preço registrado manter-se-á inalterado pelo período da vigência da 

presente Ata. 

19.9 A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, 

de forma a avaliar os preços praticados no mercado, podendo rever os preços 
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registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados, visando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata. 

19.10 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 registro – equação econômico - financeira. 

19.11 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor 

deste certame, farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, 

independente de transcrição. 

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

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

compromissos assumidos. 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de 

acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

20.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro 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. nº 5.450/05) 

20.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  
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20.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, 

independentemente do resultado do processo licitatório. 

20.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

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

de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 

da Lei 8.666/93.  

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

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

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 

da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

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

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

das demais cominações legais. 

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

divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

20.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada no Dpto. de Licitação da Prefeitura Municipal de 

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

20.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de 

acordo com as Leis vigentes.  

20.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à 

homologação. 

20.13 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

20.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante 

vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

20.15 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 
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20.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, 

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

comprovado; 

20.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

20.16 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentos relativos à presente licitação. 

20.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea 

Grande/MT. 

 

21. DOS ANEXOS E QUADRO 

 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do envelope I de 

Proposta) 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 

DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E INIDONEIDADE (Apresentar 

dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA 

CF/88. (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA. (Apresentar no credenciamento, fora dos 

envelopes) 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E 
PROPOSTA  
(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VII MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no credenciamento, 

fora dos envelopes) 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 (ME ou EPP) (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA (Apresentar dentro do envelope II de 
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Habilitação) 

ANEXO X FICHA CADASTRAL (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO XI FÓRMULA DO BALANÇO PATRIMONIAL (Apresentar dentro do envelope II de 

Habilitação) 

ANEXO XII MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE CONTROLE E OS EQUIPAMENTOS 

DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS PROPOSTO PELAS LICITANTES, 

CONSTANDO AS ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONALIDADES (Apresentar 

dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XIII RELAÇÃO DE PESSOAL (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XIV DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (Apresentar 

dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XV ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (Apresentar dentro do envelope II de 

Habilitação) 

ANEXO XVI MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Apresentar dentro do envelope 
II de Habilitação) 

QUADRO RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DETENTORES 
DE ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO (Apresentar dentro 
do envelope II de Habilitação) 

 

Várzea Grande – MT, 21 de junho de 2012. 

 

____________________________________ 
ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

 

________________________ 

OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA N. 68/2012 

 

• JUSTIFICATIVA 

O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é de fundamental importância para o 

município, sendo essencial à qualidade de vida da população, uma vez que 

proporciona a segurança e melhores condições de trafegabilidade no período 

noturno. Além disso, a iluminação também atua como um importante instrumento 

de cidadania, pois permite aos habitantes a utilização dos espaços públicos no 

período noturno. 

Nesse passo, a iluminação pública traz segurança no tráfego de pessoas e de 

veículos, auxilia na prevenção da criminalidade, embeleza as áreas urbanas, 

destaca e valoriza os monumentos históricos, prédios e paisagens, orienta os 

percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. Enfim, o uso da luz artificial 

apresenta vantagens no que respeita ao bem-estar e a qualidade de vida das 

pessoas. 

Ainda, a melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública traduz em 

melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio e o lazer noturno, 

ampliando a cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica, contribuindo 

assim para o desenvolvimento social e econômico da população e do município. 

De igual forma, é essencial que ocorra a utilização racional de energia, bem 

como sejam adotadas práticas com vistas à eficiência energético-ambiental. Assim, 

se faz necessário o investimento e a substituição de equipamentos de iluminação 

pública, em lâmpadas de vapor de mercúrio por produtos mais modernos, tais 

como, lâmpadas de vapor de sódio que poderá aumentar a economia do atual 

sistema, aumentando a vida útil de cada ponto de iluminação e assim reduzindo os 

custos com energia e manutenção. 

Além disso, atualmente, o município de Várzea Grande não dispõe de um 

inventário do parque de iluminação confiável, o que acarreta dificuldade no 
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processo de atendimentos às demandas da população, e também, na transparência 

nas atividades de manutenção de uma rede tão extensa. Sendo assim, será 

necessária a implantação de sistema de gestão da rede de iluminação para o 

controle e a transparência nas atividades públicas.  

Dessa forma, com a implantação de um sistema de controle informatizado e 

com o inventário completo da rede de iluminação, a gestão e fiscalização dos 

recursos disponíveis para a iluminação pública poderão ser geridos com mais 

eficiência, agilidade e transparência.  

• OBJETO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, GESTÃO E INVENTÁRIO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

• ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO de serviços de MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE 

MATERIAL, GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, compreendendo de forma integrada o 

fornecimento de mão de obra técnica, materiais, sistemas informatizados, insumos 

e veículos com equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades. 

O presente objeto consiste na administração, operação, manutenção, 

intervenções, correções, controle visual, inventário, cadastro atualizações e 

gerenciamento do uso de energia elétrica neste sistema, sendo distribuídos nos 

seguintes itens: 

1 – Prestação de serviços de manutenção da rede de Iluminação Pública, 

com o fornecimento de materiais e equipamentos, no município de 

Várzea Grande.  

2 – Inventário e cadastramento da rede de iluminação Pública – IP, do 

município de Várzea Grande.  
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3 – Fornecimento e Operacionalização de Sistema de Gestão de 

Inventário, Atendimentos e Serviços de manutenção da Rede de 

Iluminação Pública. 

• DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas 

neste termo, e em obediência aos projetos e as Normas da ABNT. 

 

1. MANUTENÇÂO DA REDE DE ILUMINAÇÂO PÚBLICA, COM O 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 

A manutenção tem por objetivo, por meio de ações preventivas e corretivas, 

com o fornecimento e a aplicação dos materiais e equipamentos que se façam 

necessários para atingir os níveis de resultados de alta qualidade para os serviços 

especificados neste Termo de Referência.  

Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização das 

seguintes atividades: 

a) Disponibilizar equipe de manutenção adequada tecnicamente e em 

quantidade, devidamente uniformizadas e com identidade visual 

própria, de modo a evidenciar que a manutenção da Rede de 

Iluminação Pública esteja sendo realizada pela CONTRATADA a 

serviço da PMVG; 

b) Manter controle físico do patrimônio da Rede de Iluminação Pública, 

atualizando seus dados cadastrais imediatamente após cada 

intervenção de qualquer natureza; 

c) Realizar os atendimentos dentro dos critérios previstos neste TR; 

d) Realizar as rotinas de inspeção e verificação periódicas para 

detecção de falhas e defeitos; 

e) Realizar a manutenção preventiva e corretiva de acordo com as 

obrigações de resultado quanto a: 
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2. garantia de efetividade no atendimento às reclamações da 

população; 

3. garantia de funcionamento; 

4. garantia de disponibilidade. 

 

f) Os materiais retirados da Rede Iluminação deverão ser 

armazenados e colocados à disposição da fiscalização da SINFRA-VG 

que definirá sua destinação final; 

g) Manter disponível, quando solicitado pela SINFRA-VG, equipe para 

atendimentos eventuais em regime de plantões, em eventos 

públicos do município. 

 

� Serviços Emergênciais - Pronto Atendimento 

Os serviços de pronto atendimento são aqueles exigidos por situações de 

perigo pessoal ou material que devam ser atendidos de imediato, por recebimento 

de solicitação ou detectados, os quais poderão ser solicitados durante as 24 (vinte 

e quatro) horas do dia, 07 (sete) dias por semana. 

Para os serviços de Pronto Atendimento, a Contratada deverá dispor de 

no mínimo 01 equipe, que poderá ser acionada em casos emergenciais. 

São exemplos de serviços de Pronto Atendimento: danos causados por 

abalroamentos, impactos diversos e fenômenos atmosféricos. 

Deverá a empresa Contratada dispor de equipe destinada ao atendimento 

dos serviços de Pronto Atendimento, munido de 2 (dois) canais de comunicação 

(telefone fixo e telefone celular), inclusive nos finais de semana. 

Na ocorrência de situações onde a equipe de Pronto Atendimento não 

consiga eliminar a situação de risco, a equipe deverá sinalizar e isolar o local e 

solicitar a equipe de manutenção apropriada.  
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A Contratada deverá apresentar o relatório de solicitação de pronto 

atendimento à fiscalização responsável pelo acompanhamento dos serviços. 

� Pessoal e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar todo pessoal e infraestrutura 

necessários à execução dos serviços especificados nesta TR. 

 Na execução dos serviços, serão empregadas equipes especializadas 

para as atividades listadas a seguir, com pessoal, veículos e ferramentas 

adequadas de acordo com a necessidade dos serviços a serem realizados. 

A manutenção do sistema de iluminação pública deverá ser executada 

por no mínimo 03(três) equipes, em que cada equipe será composta de um 

eletricista e um auxiliar técnico, sendo 02(duas) equipes em horário comercial e 01 

(uma) equipe em período noturno, em regime de plantão, para atendimentos 

emergenciais.  

Cada equipe deverá contar com veículos apropriados para as tarefas, 

preferencialmente dotado de cesto aéreo, sendo que para a manutenção dos 

superpostes é obrigatório o uso de equipamento de cesto aéreo. Não será permitida 

a utilização de equipamento que não tenha sido projetado e construído para a 

finalidade de elevação de pessoas. 

Os serviços serão executados de forma programada ou emergencial. 

Principais Atividades: 

a) Inspeção visual da iluminação pública; 

b) Localização de defeito; 

c) Execução de reparos e substituição de componentes para o 

restabelecimento de circuito ou luminária; 

d) Troca de lâmpadas, reles, luminárias e reatores na rede 

aérea; 

e) Substituição, instalação e retirada de equipamento – chave 

unipolar, transformador trifásico e para raios; 

f) Substituição e lançamento de condutores, aterramentos e 

conexões; 
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g) Reparo em linha de alimentação de iluminação; 

h) Substituição, implantação, aprumamento e retirada de 

postes especiais; 

i) Substituição, instalação ou retirada de iluminação pública. 

 

As equipes de manutenção em iluminação pública realizarão 

esporadicamente os serviços de instalação e retirada de circuitos, para atender 

ornamentações de natal nas praças do município, bem como nos eventos públicos 

realizados pela Prefeitura Municipal. 

A equipe que executar os serviços especificados nos itens anteriores 

deverá ser transportada na cabine dos veículos. 

Todas as ferramentas e equipamentos de segurança deverão ser 

acondicionados em caixas com divisões apropriadas, com portas abrindo para fora 

ou para cima, preferencialmente vedadas, sendo a fechadura com travas de 

segurança contra fechamento acidental. 

As escadas transportadas não devem ultrapassar as dimensões dos 

veículos; 

Todos os veículos deverão ter sistema de sinalização específico, por meio 

de barra sinalizadora a leds, na cor amarela. Os veículos destinados ao trabalho 

noturno devem ser dotados de farol direcional, bem como, tomada para utilização 

de farol manual. 

As equipes deverão trabalhar uniformizadas, com identificação da 

empresa e de prestadora de serviços à PMVG, munidos com os EPIs pertinentes a 

tarefa.  

A execução das tarefas deverá atender os procedimentos e requisitos de 

segurança, prevista pela Norma regulamentadora 10 NR 10 – Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade e, pela Norma regulamentadora 12 NR12 – 

Segurança no trabalho em maquinas e equipamentos; 

A CONTRATADA deverá cumprir as metas mensais estabelecidas pela 

Secretaria de Infraestrutura – SINFRA-VG. 
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Para cada atendimento efetuado, a unidade I.P deverá estar devidamente 

cadastrada no sistema de inventario da rede de iluminação onde então será emitida 

ordem de serviço constando obrigatoriamente os seguintes dados: 

1. Data e horário do atendimento; 

2. Bairro; 

3. Logradouro; 

4. Número de Identificação da Unidade IP; 

5. Posição de georeferenciamento do I.P. (longitude e latitude); 

6. Tipo de atendimento (programado / emergencial); 

7. Tipo do I.P; 

8. Relação de materiais utilizados; 

9. Relação de serviços executados; 

10.Identificação da Equipe/ Técnico. 

 

Todos os serviços efetuados deverão ser cadastrados no sistema 

informatizado com registro de ocorrências, materiais e mão de obra empregados, 

emissão de relatórios resumidos e detalhados e controle de agendamentos de 

atendimento.  

Não será permitida a realização de manutenção em unidades IPs não 

cadastradas no sistema de controle de inventário, sendo assim as equipes de 

manutenção deverão ser habilitadas a proceder ao devido cadastramento das 

unidades não cadastradas, munidas com equipamentos e recursos necessários para 

a execução das atividades de cadastramento atendendo as especificações exigidas. 

Na execução das atividades de manutenção, onde houver alterações nas 

características da unidade IP, a equipe sempre deverá fazer a atualização das 

informações cadastrais, com intuito de manter o inventário patrimonial atualizado. 

O mesmo se aplica às novas implantações de unidades IPs que deverão ser 

corretamente cadastradas no sistema.  

Imediatamente, após a finalização de cada atendimento a equipe 

responsável deverá encaminhar comunicação do serviço concluído, através de SMS 

enviado diretamente para a empresa e para o número indicado pela SINFRA para 
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fiscalização dos serviços. Esta comunicação incluirá o numero da O.S, data, horário, 

o número de identificação da unidade IP, a equipe e as coordenadas de localização 

do local do serviço. 

� Garantia 

A contratada deverá fornecer garantia integral de materiais e mão de 

obra aplicadas nas manutenções executadas, pelo período mínimo de noventa dias, 

com o registro baseado nas ordens de serviços individuais de cada unidade IP 

consertadas ou implantadas.  

A garantia não se aplicará nos defeitos ocasionados por outros 

componentes não substituídos anteriormente, atos de vandalismo, furtos, acidentes 

diversos ou intempéries da natureza, sendo que, neste caso necessário a emissão 

de nova ordem de serviço, sendo necessária anotação em observações do ocorrido. 

Caberá à CONTRATADA quantificar as equipes envolvidas no serviço e 

definir as escalas convenientes, de maneira que atenda plenamente o objeto deste 

instrumento. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando da execução de 

suas atividades, a disponibilidade de veículos, equipamentos e materiais de apoio 

em quantidades suficientes para atender ao objeto deste projeto básico, que 

deverão ser utilizados conforme o tipo de serviço a ser realizado. 

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, manter a sua equipe 

técnica devidamente qualificada, treinada e equipada com todos os itens de 

segurança pertinentes à atividade a serem desempenhadas. 

A CONTRATADA deverá manter materiais e insumos para agilizar o 

processo de manutenção, garantindo execução dos atendimentos no menor tempo 

possível. 

Os serviços executados em deverão ser efetuados preferencialmente 

com veículos dotados de equipamentos de elevação tipo cesto aéreo, sendo vedado 

o uso de equipamentos não projetados e construídos para a finalidade de elevação 

de pessoas, de acordo com a Norma Regulamentadora Nº 12 - NR12 – SEGURANÇA 

NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS emitida pelo Ministério do 
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Trabalho e Emprego. O uso de escadas extensíveis móveis será permitido apenas 

para tarefas auxiliares ou em casos de fatos. 

 

� Supervisor Técnico 

O Supervisor técnico deverá assumir a Responsabilidade Técnica pelos 

serviços prestados, estando legalmente habilitado junto ao CREA-MT como membro 

do quadro técnico da CONTRATADA, devendo possuir as atribuições legais 

pertinentes à instalação e manutenção em rede de baixa tensão e deverá 

desempenhar as seguintes funções: 

• Fiscalizar, coordenar e programar os trabalhos das equipes cuidando 

da perfeita execução das tarefas determinadas e da geração e 

compilação de dados e relatórios gerados pelo sistema de gestão de 

inventario, atendimento e serviços; 

• Detectar defeitos e avarias dos equipamentos, orientar e fixar 

diretrizes básicas para a execução dos trabalhos das diversas equipes; 

• Emitir relatórios registrando todas as ocorrências encaminhando para 

a CONTRATANTE quando for solicitado pela CONTRATADA; 

• Apresentar relatório de medição de serviços para apreciação da 

CONTRATANTE e posterior encaminhamento para pagamento; 

• Sempre que alguma atividade necessitar de apoio policial e/ou desvio 

de trânsito, o supervisor deverá comunicar-se imediatamente com a 

CONTRATANTE, para conhecimento e tomada de providências; 

• Zelar pelas condições de segurança dos serviços e pelo bom estado 

dos materiais de sinalização e segurança, especialmente uso de 

equipamentos de proteção individual e eliminação de atos inseguros 

por parte das equipes; 

• Emitir e encaminhar Nota de Responsabilidade Técnica – ART 

devidamente preenchida e quitada para a CONTRATANTE. 
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O supervisor técnico será o elo entre a CONTRATANTE e as equipes de 

campo, cuidando da perfeita execução das tarefas e da geração e compilação de 

dados e relatórios; 

� Capacitação 

Quando a fiscalização constatar que o profissional da Contratada não tem 

a qualificação necessária, a contratante poderá exigir o treinamento, ou a 

substituição de mão de obra. 

É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das 

leis e normas regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de 

segurança, cabendo, exclusivamente, à Contratada a responsabilidade por ações 

trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados. 

� Do preposto. 

Dentre os trabalhos de administração do contrato, a Contratada deverá 

manter preposto responsável pela execução contínua dos serviços, o qual deverá 

atender imediatamente às solicitações da Prefeitura. O referido preposto deverá 

comparecer na Secretaria de Infraestrutura para prestar e/ou providenciar os 

esclarecimentos necessários. Para os pedidos, que deverão ser atendidos no prazo 

de 24 horas, a área de Infraestrutura comunicará à Contratada por meio de e-mail 

ou fax. 

� Segurança nos Serviços de Campo 

a)  A CONTRATADA deverá obedecer às normas e regulamentos do Estado de 

Mato Grosso para a execução dos serviços em vias públicas; 

b)  Todos os funcionários, quando em serviço em campo, deverão utilizar 

coletes refletivos nos trabalhos diurnos e noturnos, capacetes e outros 

equipamentos de proteção individual que forem necessários à execução 

do trabalho; 

c)  É de responsabilidade da CONTRATANTE a designação de agentes de 

trânsito e policiamento adequando sempre que necessário para execução 

de serviços. 
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� Elaboração de Boletim de Ocorrência Policial 

A empresa, no decorrer de seus serviços, quando constatar a ocorrência 

de acidente, vandalismo, furto ou outros danos causados por terceiros nos 

componentes da rede de iluminação, deverá providenciar os reparos requeridos, 

colhendo os dados necessários para que a PMVG possa acionar o eventual causador 

destes danos. Para tanto, a Contratada deverá providenciar, junto aos órgãos 

policiais competentes, o correspondente Boletim de Ocorrência Policial, no prazo 

máximo de cinco dias. 

 

EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL: 

Este tópico tem por objetivo orientar os prestadores de serviços, no que 

se refere aos requisitos técnicos necessários para serviços de manutenção de redes 

de baixa tensão e iluminação Publica. 

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 

REGISTRO/Certidão de inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho Profissional 

Competente, que exija tal inscrição, da região ou sede da empresa de: 

1) Engenheiro Civil: Registro ou inscrição no Conselho Regional de 

Engenharia - CREA acompanhada de Certidão de Registro de Pessoa 

Física. 

• Engenheiro Eletricista: Registro ou inscrição junto ao CREA, 

acompanhada de Certidão de Registro de Pessoa Física, do 

Responsável Técnico, com o título de Engenheiro Eletricista; 

RELAÇÃO, mediante o preenchimento do QUADRO ANEXO, dos serviços 

executados por profissionais de nível superior vinculados ao quadro permanente da 

empresa e constante do seu registro/certidão de inscrição no CREA ou Conselho 

Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável Técnico, 

comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

46 

execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação a seguir relacionados, 

conforme inciso I, do §1º do art.30 da Lei n.8.666/93: 

SERVIÇOS REQUERIDOS 

Manutenção ou Implantação em rede de baixa e alta tensão 

Manutenção ou Implantação de iluminação pública 

 

Os ATESTADOS e/ou CERTIDÕES fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente serão aceitos com as respectivas certidões registradas 

no CREA. 

Apresentar somente os atestados e/ou certidões necessários e suficientes 

para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 

comprovarão as exigências. 

Relação de pessoal que serão disponibilizados para execução dos serviços, 

destacando sua equipe, função; 

• Relação dos veículos que serão disponibilizados para execução dos 

serviços, com ficha técnica dos equipamentos acoplados (mecânica 

operacional); 

• Atestado de Visita Técnica (Anexo), emitido e assinado pelo Secretário 

Municipal de Infraestrutura; 

� Veículos.  

Para execução dos serviços objeto desta licitação é necessário que na data 

da contratação a empresa possua no mínimo os seguintes veículos e equipamentos: 

A CONTRATADA, após o ato da contratação, deverá possuir veículos 

disponíveis com Certificado de Registro de Veículo - CRV regular, para a execução 

dos serviços, estes deverão estar em bom estado de conservação, caracterizados 

conforme padrão a ser definido pela SINFRA-VG, conforme descriminação abaixo: 
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a) 01 (um) veículo para retirada/instalação de posteamento, equipado com 

Guindauto Munck, alcance vertical, mínimo de 15 metros; 

b) 01 (um) veículo para manutenção de linha viva, equipado com Cesto aéreo 

isolado elevado, com altura de trabalho mínima de 13 metros; 

c) 01 (um) veículo para troca de lâmpadas, equipado com Cesto aéreo elevado, 

altura de trabalho mínima de 10 metros; 

d) 01 (um) veículo para inspeção, equipado com escada, objeto desta licitação. 

Para os veículos com mecânica operacional, deverá estar homologada no 

CRV e ser apresentada ficha técnica dos equipamentos acoplados, por ocasião da 

contratação. 

Todos os veículos deverão contar com sistema de rastreamento por GPS, 

em tempo real, para monitoramento e fiscalização dos serviços executados.  

• Para retirada/instalação de posteamento deverá ser utilizado no 

mínimo um veículo, com as seguintes características mínimas: 

• Caminhão ou veículo utilitário de carroceria, equipado com mecânica 

operacional tipo Munck hidráulico. 

 

Os equipamentos mínimos para o veículo acima citado: 

EQUIPAMENTOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

Momento de carga útil: 20.000 kgm; 
Ângulo máximo de inclinação da lança : 80° 

Número de sapatas estabilizadoras : 04 

Alcance vertical no mínimo de 15,00 mts 

Comando hidráulico com acionamento bi-lateral que permita 

operar o guindaste de ambos os lados do veículo 
Atender a norma NR-12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Guindauto 

Munck 

Sistema hidráulico com válvulas de retenção de emergência; 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

48 

Com Mecânica Operacional homologada pelo Detran. 

Barra 

sinalizadora 

visual 

Uma barra de leds de 80Cm ou mais, na cor amarela/âmbar 

de alta intensidade, com 100 leds ou mais, dotado de efeito 

intermitente; 

Caixa porta 

ferramentas 
Fixada na carroceria do veículo. 

Rastreador GPS Fixado no painel do veículo 

Refletor móvel 
Equipamento de iluminação auxiliar para trabalhos em 

horários noturnos. 

 

b- Para a manutenção da rede de iluminação pública – LINHA VIVA 

deverá ser utilizado no mínimo um veículo, com as seguintes características 

mínimas: 

• Caminhão equipado com mecânica operacional tipo Cesto Aéreo 

Elevado ISOLADO. 

Equipamentos Mínimos para o veículo acima citado: 

EQUIPAMENTOS ESPECIFICAÇÕES 

Altura mínima de trabalho: 13 metros; 

Controles; Inferior e Superior; 

Estabilizadores hidráulicos; 

Sistema de nivelamento do cesto automático; 

 Atender a norma NR-12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Sistema hidráulico com válvulas de retenção de emergência; 

Cesto Aéreo 

Elevado - SKY 

Com Mecânica Operacional Homologada pelo Detran. 
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Barra sinalizadora 

visual 

Uma barra de leds de 80Cm ou mais, na cor amarela/âmbar 

de alta intensidade, com 100 leds ou mais, dotado de efeito 

intermitente; 

 

Caixa porta 

ferramentas 
Fixada na carroceria do veículo. 

Rastreador GPS Fixado no painel do veículo 

Refletor móvel 
Equipamento de iluminação auxiliar para trabalhos em 

horários noturnos. 

 

c- Para a troca de lâmpadas e componentes de I.P. deverá ser utilizado 

no mínimo um veículo, com as seguintes características mínimas: 

• Caminhão ou veiculo Utilitário de carroceria, equipado com mecânica 

operacional tipo Cesto Aéreo Elevado. 

Equipamentos Mínimos para o veículo acima citado: 

EQUIPAMENTOS ESPECIFICAÇÕES 

Altura de trabalho: mínimo de 10 metros ou maior; 
Controles; Inferior e Superior; 

Estabilizadores hidráulicos; 

Sistema de nivelamento do cesto automático; 

Atender a norma NR-12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Sistema hidráulico com válvulas de retenção de emergência; 

Cesto Aéreo 

Elevado - SKY 

Com Mecânica Operacional Homologada pelo Detran. 

Barra sinalizadora 

visual 

Uma barra de leds de 80Cm ou mais, na cor amarela/âmbar 

de alta intensidade, com 100 leds ou mais, dotado de efeito 

intermitente; 

Siren  

Caixa porta 

ferramentas 
Fixada na carroceria do veículo. 

Rastreador GPS Fixado no painel do veículo 
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Refletor móvel 
Equipamento de iluminação auxiliar para trabalhos em 

horários noturnos. 

 

d- Para a Supervisão Técnica deverá ser utilizados veículo com as 

seguintes características mínimas: 

• Veículo pickup ou Caminhonete utilizado para o serviço de 

supervisão técnica. 

    Equipamentos mínimos para os veículos da equipe de supervisão.  

EQUIPAMENTOS ESPECIFICAÇÕES 

Barra sinalizadora 

visual. 

Uma barra de leds de 80Cm ou mais, na cor 

amarela/âmbar de alta intensidade, com 100 leds ou 

mais, dotado de efeito intermitente; 

Escada de Centro 

Escada telescopia de centro; 

Giratória a 360º; 

Altura mínima do solo de 7,00 metros. 

Caixa porta 

ferramentas 
Fixada na carroceria do veículo. 

Rastreador GPS Fixado no painel do veículo 

Refletor móvel 
Equipamento de iluminação auxiliar para trabalhos em 

horários noturnos. 

 

Cada veículo deverá ainda conter, para uso pessoal da equipe, as 

seguintes ferramentas e materiais de proteção: 

Ferramentas: 

• 01(uma) caixa para ferramentas; 

• 01(um) alicate amperímetro digital; 

• 03(três) chaves de fenda (pequena, média e grande); 

• 03(três) chaves modelo Philips (pequena, média e grande); 

• 02(dois) alicates universal de 8”; 
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• 01(um) alicate de corte diagonal rente de 6.5”; 

• 01(um) alicate de bico meia cana 7”; 

• 01(um) canivete de eletricista; 

• 01 (um) jogo de chaves fixas 8 a 17 mm; 

• 01 (uma) chave combinada de 26mm 

• 01(uma) lâmpada de iluminação; 

• 01(uma) extensão elétrica de 50m;  

• 01 (um) pé de cabra – aço forjado ¾”; 

• 01 (um) martelo com cabo isolado; 

• 02 (duas) lanternas, sendo uma de mão e uma de capacete; 

Equipamentos de Segurança 

• 02(dois) par de luvas de couro; 

• 01(um) par de luvas isoladas; 

• 05(cinco) cones com pintura refletiva; 

• 02(dois) coletes ou faixas refletivas; 

• 02(dois) capacetes eletricista; 

• 02(dois) óculos de proteção; 

• 02(dois) pares de botas isoladas; 

• 02 (dois) cintos de eletricista com talabarte de segurança. 

Para o veículo de manutenção em linha viva deverá conter, no mínimo, 

os seguintes itens: 

• Vara de manobra seccionável em alta tensão (bastão); 

• Bastão de manobra pega tudo; 

• Luva isolada para alta tensão (10KV); 

• Manta isolante; 

 A empresa vencedora deverá fornecer relação de ferramentas e equipamentos 

de uso individual disponível para realização das atividades. 

� Do tratamento e disposição final dos materiais  
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A licitante vencedora deverá apresentar, no ato da contratação, solução para 

tratamento e disposição final das lâmpadas substituídas, que contenham produtos 

tóxicos, com a finalidade de atender as normas da ABNT-NBR10004.  

� Outras obrigações:  

No ato da contratação deverá ser relacionado o quadro de empregados, e 

apresentado cópia das fichas de registro funcional, cópias dos certificados de 

conclusão dos cursos da Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade para todos os empregados os quais irão 

atuar nas atividades de manutenção e de reforma de redes de baixa tensão e 

iluminação pública. 

É obrigação da CONTRATADA o fornecimento aos seus empregados de 

Equipamento(s) de Proteção Individual - EPI, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, conforme Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n. 6 - 

Portaria 3.214; 

Os equipamentos de proteção individual distribuídos aos empregados devem 

proteger todas as partes do corpo e organismo sujeitos a lesões em caso de 

acidentes, atendendo as peculiaridades de cada atividade profissional, conforme 

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho; 

A CONTRATADA é responsável pela obrigatoriedade do uso dos Equipamentos 

de Proteção Individual por seus empregados, ficando reservado à SINFRA-VG o 

direito de exigir a retirada dos elementos que não estejam usando-os em serviço. 

Os trabalhos na rede de iluminação pública deverão ser executados de 

acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego n. 10 

– NR10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. 

2. INVENTARIAR E CADASTRAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)  

 

A prestação de serviços técnicos especializados de inventário físico para 

composição do cadastro de Iluminação Pública da cidade, compreendendo todos os 

seus componentes, a ser gerido pela Sinfra - Secretaria de infraestrutura do 

município de Várzea grande MT, inclui além do levantamento em campo dos dados 
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referente a cada unidade de IP., seu lançamento no sistema informatizado de 

controle, a identificação por meio de placa numerada e o registro fotográfico e das 

coordenadas de georeferenciamento. 

A contratada deverá executar os serviços de inventário e cadastramento 

das unidades IP durante a vigência do contrato, com início a partir do recebimento 

da ordem de serviço sendo: 

a) Consolidar o inventário e o cadastramento georeferenciado de 

todos os pontos do Sistema de Iluminação Pública do Município, com as 

informações complementares que se fizerem necessárias à sua configuração 

final. 

b) O Georeferenciamento deverá ser efetuado com inspeção local 

em cada unidade I.P., por pessoal capacitado a identificar todos os 

componentes do sistema, sendo vedada a identificação a distância, ou 

seja, o técnico vistoriador deverá contar com equipamento apropriado 

para elevação para uma exata identificação dos componentes de cada 

unidade; 

c) A margem de erro admitida no georeferenciamento não poderá 

exceder a 5 metros; 

d) A numeração de identificação de cada unidade IPs deverá ser 

única, composta de 5 dígitos, passando a ser obrigatória para a 

emissão de ordens de serviço; 

e) Todas as unidades cadastradas deverão ser fotografadas com 

resolução mínima de dois megapixels, com o registro da imagem no 

sistema informatizado de controle de inventario patrimonial; 

f) A caracterização do Ponto de Iluminação Pública deverá 

contemplar os dados técnicos dos equipamentos que o compõe, registrando 

no sistema informatizado georeferenciado, com no mínimo as seguintes 

informações: 
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1. Nº identificador da unidade IP; 

2. Bairro ou Distrito; 

3. Nome do Logradouro 

4. Coordenadas de georeferenciamento; 

5. Ponto de Referencia; 

6. Registro Fotográfico; 

7. Tipo de Luminária; 

8. Comprimento do Braço 

9. Tipo de rede de Energia (Aérea normal, Aérea elevada ou 

Subterrânea) 

10.Lâmpada (tipo e Potencia); 

11.quantidade de lâmpadas; 

12.Reator (interno/externo/nc) 

13.Tipo de Poste (circular, duplo T, Ornamental); 

14.Tipo de acionamento (fotorele, chave de comando). 

 

g) Integrar de forma que as informações possam ser 

disponibilizadas através de internet aos funcionários autorizados pelo gestor 

do contrato. 

h) Implantar a identificação física do ponto luminoso através de 

placa numerada de identificação em cada local – poste, base ou parede – 

onde estejam instalados os pontos de iluminação; 

1-  A placa de identificação deverá ser em alumínio ou chapa 

galvanizada, dimensões de 140x50x1,0 mm de espessura e os dígitos 

de numeração com 32x18mm (altura x largura). A numeração deve 

ser impressa em adesivo de vinil em PVC polimérico calandrado na 

cor preta e ou tinta esmalte, com garantia de durabilidade superior a 

6 anos. A sua fixação deve ser feita nos braços das luminárias 

através de abraçadeiras plásticas em nylon poliamida 6,6 auto 

travante cor preta, resistente a ação de raios ultravioletas, com 
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durabilidade superior a 6 anos nesta aplicação ao ar livre ou através 

de rebites de alumínio em furos executados no corpo do poste ou no 

braço.  

2 - A placa de identificação para os postes ornamentais e Superpostes, 

deverá ser fixadas a 2,5 m do chão. Neste postes, a fixação das 

placas devera ser feitas com rebite tipo POP de alumínio em furos 

executados no corpo do poste. 

 

A proposta deverá contemplar o custo por unidade cadastrada e 

identificada incluindo todas as despesas de materiais, mão de obra, deslocamento, 

veículos e equipamentos empregados. Sendo que o pagamento se dará por meio de 

medições mensais relativos a unidades cadastradas no sistema. 

As plaquetas de identificação deverão ser fixadas de modo a permitir sua 

identificação com facilidade pelos munícipes e fiscais. 

A Contratada deverá completar o inventário de toda a rede de iluminação 

no município, no período máximo de sete meses após a emissão da ordem de 

serviço, sendo o pagamento efetuado de acordo com o número de unidades. 

A penalização por fornecimento de informações em desacordo com as 

unidades físicas será computada por evento com cadastramento inválido, e 

corresponderá ao valor integral do serviço executado de forma indevida, sendo que 

a Contratada deverá corrigir a falha, até dois dias após a notificação sem nenhum 

ônus à Contratante.  

3 - FORNECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE 

INVENTARIO, GESTÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DA REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

 A Contratada deverá fornecer em locação o Sistema Informatizado de 

Controle de Inventário Patrimonial e Gestão de Atendimentos e Serviços para 

atendimento das demandas do público em geral e controle das intervenções de 

rotina e emergência, exclusivamente à Iluminação Pública Municipal.  



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

56 

 

O sistema deverá contemplar recursos de gerenciamento Integrado do 

Sistema de Iluminação Pública Viária que deverá compor a base de trabalho dos 

serviços de modo a permitir a implantação de modelo operacional conforme 

estabelecido neste Termo de Referência. 

O sistema de controle deverá estar disponível na SINFRA-VG - Secretaria 

de Infraestrutura, e suas principais atribuições são: 

a) Acompanhar e mensurar os serviços efetuados pela concessionária 

e aferir os valores cobrados; 

b) Operar e manter os pontos de luz instalados nos logradouros 

públicos de todo município, conforme tabela do total de pontos de 

IP e tabela estimativa de lâmpadas; 

c) Permitir a pesquisa de cada unidade IP por campos chaves, tais 

como bairro, logradouro e referências; 

d) Efetuar registro de solicitações de atendimentos de reparos; 

e) Efetuar em tempo real o registro dos serviços efetuados pelas 

equipes de manutenção; 

f) Manter o registro dos atendimentos efetuados em cada unidade IP; 

g) Gerar relatórios detalhados de atendimentos, pendências e 

serviços efetuados, por logradouro, bairro, período ou equipe; 

h) Possuir recursos de autenticação dos usuários autorizados; 

i) Possuir banco de dados centralizado em padrão software livre; 

j) Fazer o registro das diversas informações referente às unidades 

IPs, incluindo o registro de fotografia digital; 

k) Possuir interface gráfica; 

l) Possuir acesso ao sistema via WEB, permitindo o acompanhamento 

das atividades aos diversos setores autorizados pela SINFRA-VG. 

 

Caberá à CONTRATADA prestar os serviços necessários para a 

operacionalização e gestão do sistema de controle e comunicação via WEB, 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

57 

permitindo a integração dos setores envolvidos no processo de atendimento aos 

munícipes, fiscalização dos serviços, administração e a CONTRATADA . 

O sistema de controle deverá ser fornecido, mediante locação, incluindo 

todos os serviços de implantação, operacionalização e manutenção, sendo que, a 

contratada, assumirá a obrigação de zelar pela integridade e segurança das 

informações. 

O banco de dados do sistema será de propriedade exclusiva da 

Prefeitura, sendo de responsabilidade da Contratada fornecer, mensalmente, a 

cópia integral do banco de dados atualizado, em mídia digital, diretamente ao setor 

de fiscalização da SINFRA-VG, sendo que, o formato do banco de dados deve ser 

compatível com sistemas de software livre. Como obrigação acessória, após a 

emissão de ordem de serviço, deverá ser fornecida a documentação e o diagrama 

descrevendo a estrutura funcional do banco de dados. 

Ainda, a Contratada deverá fornecer treinamento e suporte técnico 

integral para o sistema de forma contínua durante toda vigência da contratação, 

mantendo pessoal apto a realizar instalação nos computadores indicados pela 

SINFRA-VG. O sistema deverá ser compatível com a plataforma Windows padrão, 

sendo que qualquer recurso extra ou mudança de plataforma que venha ser 

necessário será de inteira responsabilidade da Contratada, que poderá na visita 

técnica fazer o levantamento da estrutura existente na SINFRA-VG.   

 

Para execução dos serviços deverá ser fornecido pela CONTRATADA 

pessoal capacitado e a estrutura técnica necessária, incluindo sistemas de software, 

equipamentos e recursos de comunicação. 

Além disso, a CONTRATADA deverá implantar e operar um servidor de 

banco de dados que centralizará todas as informações pertinentes à 

operacionalização do sistema de forma integral, devendo atender as seguintes 

especificações mínimas: 

• Servidor central de alta disponibilidade, com controladora RAID, 2 x 

HD SAS 70Gb, 4 GB de memória RAM; 
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• Possuir servidor redundante compatível com o servidor principal, 

• Nobreak Online Senoidal estabilizado com capacidade de 2KVA; 

 

A CONTRATADA também deverá adotar políticas de segurança para 

garantir a integridade e sigilo dos dados, sendo vedada a veiculação, a 

disponibilidade, a cessão das informações e da base de dados a terceiros, sob 

quaisquer formas. 

A empresa deverá apresentar, no envelope de habilitação, o memorial 

descritivo do sistema de controle e os equipamentos de servidor de banco de dados 

por ela ofertado, constando suas especificações e funcionalidades, que deverá 

atender as exigências deste documento. (ANEXO) 

Para a execução dos serviços a empresa deverá possuir pessoal apto a 

desempenhar as atividades a ser desenvolvidas, a seguir destacadas: 

• Gerente de Sistema – Profissional de nível superior na área de 

informática responsável por: administrar a base de dados, zelar pela 

integridade do sistema, manter a atualização do sistema, implantar 

e manter a politica de segurança das informações e efetuar 

modificações necessárias ao sistema. 

 

DA VISTORIA TÉCNICA. 

Os licitantes deverão obrigatoriamente efetuar visita técnica para fazer os 

devidos levantamentos nas principais vias existentes no município, bem como nas 

instalações da SINFRA-VG, onde deverá ser implantado o sistema de controle 

informatizado, tomando ciência de todas as informações que julgar necessário para 

elaboração da proposta. 

A Visita Técnica deverá ser realizada por responsável técnico da licitante, 

devidamente identificado, até no máximo, 02 (dois) dias úteis, anterior à data 

marcada para a entrega da proposta.  

O Atestado de Visita será expedido em até 24 h (vinte e quatro horas) 

antes da realização da licitação. 
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As solicitações de visita técnica deverão ser agendadas na SINFRA-VG, 

localizada na rua Presidente Getúlio Vargas, n.1069, bairro Planalto Ipiranga, CEP 

78.125.230, Várzea Grande-MT, Telefone: (65) 3688-3029,  com o Sr. Odorico 

Raimundo da Costa. 

 

FISCALIZAÇÃO 

A contratante deverá fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe 

aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 

condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e 

comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer irregularidades 

ocorridas com os empregados desta, afim de que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Como ferramenta fundamental para controle e transparência do processo 

de manutenção, a empresa contratada deverá fornecer e manter o sistema de 

rastreamento em tempo real com comunicação por meio de SMS que a cada 

atendimento concluído, seja enviada uma mensagem para a fiscalização com os 

seguintes dados: 

� Número da Ordem de Serviço; 

� Data e horário do atendimento; 

� Coordenadas do local atendido; 

� Identificação da equipe. 

A Empresa contratada deverá alimentar o sistema informatizado de 

gestão de atendimentos e serviços com a finalidade de conferir agilidade aos 

processos de levantamento de serviços e materiais utilizados, possibilitando a 

emissão de relatórios detalhados.  

O acompanhamento e a fiscalização dos serviços a serem contratados 

caberá ao servidor ODORICO RAIMUNDO DA COSTA, RG n.338.107, SSP/MT, 

emissão 17-03-1981 e CPF n.267.465.901-76, Coordenador de Gestão. 

PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

O prazo de contratação da empresa vencedora será de 12 (doze) meses. 
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A contratação poderá ser prorrogada de acordo com o estabelecido no art. 57 

da lei n. 8.666/93. 

OBRIGAÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA CONTRATAÇÃO 

Após o ato da contratação a empresa vencedora deverá: 

• Providenciar em VÁRZEA GRANDE, proferencialmente ou região na 

metropolitana de Cuiabá, almoxarifado para estoque dos materiais e demais 

equipamentos pertinentes ao objeto, bem como a estrutura para acomodação das 

equipes e dos veículos, devidamente preparados para prestar assistência técnica na 

rede de iluminação do município de Várzea Grande-MT.  

• Caso a licitante vencedora tenha sua sede em outro Município, a contratada 

terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura 

do contrato, para apresentar à SINFRA-VG suas instalações no município, com 

escritório com capacidade técnica e administrativa, para manter todos os 

entendimentos que se fizerem necessários. 

• Ficará por conta da contratada o fornecimento de todos os equipamentos e 

veículos necessários à execução deste contrato, devidamente caracterizados 

conforme padrão a ser fornecido pela SINFRA-VG e sinalizados com luzes amarelas 

intermitentes, utilizando-os somente para o deslocamento dos trabalhadores na 

execução dos serviços de assistência à CONTRATADA.   

• Caberá à contratada as despesas com seguro, combustível e manutenção dos 

veículos. 

• Apresentar os documentos dos veículos disponibilizados para a prestação de 

serviços, conforme relação fornecida na licitação; 

• Apresentar os veículos, ferramental e equipamentos de EPIs e EPCs para 

vistoria e validação das informações prestadas na habilitação; 

• Apresentar a comprovação de vínculo empregatício do pessoal disponibilizado 

para prestação de serviços, conforme relação de pessoal fornecida na licitação, bem 

como os certificados de curso NR10; 

• A contratada se responsabilizará por quaisquer danos causados a terceiros ou 

seus funcionários, seja no decorrer da prestação dos serviços ou em razão de 
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prejuízos advindos de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, exclusivamente 

relativos ao objeto contratado. 

• Apresentar Alvará de Prevenção contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo 

de Bombeiros Militares com jurisdição na sede do licitante;  

 

� Do sistema de gestão 

• Fazer a demonstração do sistema informatizado apresentado na licitação 

comprovando o atendimento dos requisitos exigidos. 

• Após a emissão de Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá o prazo de 5 dias 

para a implantação do Sistema Informatizado de Controle e efetuar o treinamento 

para os funcionários indicados pela SINFRA-VG. 

 

RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / PREÇOS 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da 

seguinte dotação Orçamentária:  

26 - Sec. Municipal de Infraestrutura. 

Unidade: 26.08 – Coordenadoria de Obras e Tráfego 

Funcional: 15.452.0022 – Serviços Urbanos 

Projeto/Atividade: 1.097 – Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública 

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0999 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. 

RECURSO: Convênio CIP – CEMAT – Lei n 2.527/2002. 
 

DOS PREÇOS: 

Os preços serão fixos e só poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato, que eleve o custo 

dos serviços contratados devidamente comprovado, conforme estabelece o art. 57 

lei 8.666/93. 
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A contratada fica obrigada a aceitar as mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

DOS CUSTOS ESTIMADOS DESTA CONTRATAÇÃO. 

O valor estimado pela Secretaria de Infraestrutura da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZE A GRANDE para execução dos serviços objeto deste Edital 

importa em R$3.422.687,22 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E DOIS 

MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).  

 

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

Por se tratar de serviço de natureza comum, esta Secretaria opina pela 

contratação mediante licitação, na modalidade Pregão Presencial – Lei n.10.520, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura e eventual dos 

serviços e aquisições descritos neste Termo de Referência. 

DOS ANEXOS. 

RELAÇÃO DE PÓLOS – BAIRROS; 

PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS; 

MEMORIAL DESCRITIVO; 

LEVANTAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO, FORNECIDO PELA REDE CEMAT; 

PLANTA BAIXA DO MUNICÍPIO COM A SITUAÇÃO ATUAL DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO (disponível na Prefeitura para gravação em pen drive ou cd) 

 

Várzea Grande, 04 de junho de 2012. 

 
 
ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA 
  Secretário de Infraestrutura 
 
 
 
CAREOLANO BENEDITO MORAES MIRANDA 
Eng.º Eletricista – Gerente de Iluminação 
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DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
RELAÇÃO DOS PÓLOS E BAIRROS 

 
Os serviços serão prestados em toda a rede do município, compreendendo os 

seguintes pólos: 
 

POLO I - REGIÃO LESTE (Ponte Nova, Cristo Rei, Parque do Lago), incluindo: 
BAIRRO PONTE NOVA: 
 
1 – Loteamento Jardim Aroeira 

2 – Residencial Ponte Nova 

3 – Manga 

4 – Loteamento Santos Dumont 

5 – Loteamento Núcleo Sadia III 

6 – Loteamento Núcleo do SESI 

7 – Loteamento CONSTRUMAT 

8 – Loteamento Vila Sadia 

9 – Loteamento Vista Alegre 

10 – Loteamento Morada dos Florais 

11 – Loteamento Vereador Abelardo de Azevedo 

12 – Residencial Cerrados 

13 – Alameda 

14 – Loteamento Cassyra Lúcia (designação proposta – Cohab Santa Fé) 

15 – Loteamento Ponce de Arruda 

16 – Residencial Ponte Velha 

 

BAIRRO CRISTO REI: 
 
1 – Cohab Dom Orlando Chaves 

2 – Cohab Jaime Campos (designação proposta – Cohab Santa Fé) 

3 – Loteamento Vila Vitória 

4 – Loteamento Joaquim Agostinho Curvo 

5 – Loteamento Governador José Frageli 

6 – Lagoa do jacaré 

7 – Cohab Cristo Rei 

8 – Loteamento Jardim Adália 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

64 

9 – Loteamento Domingos Sávio 

10 – Loteamento Jardim Vasconcelos 

11 – Loteamento Vila União 

12 – Loteamento Jardim União 

13 – Loteamento Boa Vista 

14 – Loteamento Hélio Ponce de Arruda 

15 – Cohab Dom Bosco 

16 – Residencial Auríla Sales Curvo 

17 – Loteamento Jardim Beira Rio 

18 – Residencial Noise Curvo (designação proposta – Residencial Flor do Ipê) 

19 – Loteamento Nossa Senhora de Santana 

20 – Loteamento São Sebastião 

 
BAIRRO PARQUE DO LAGO 
 
1 – Loteamento Jardim Maringá I 

2 – Loteamento Jardim Maringá II 

3 – Loteamento Jardim Maringá III 

4 – Loteamento  Parque São João 

5 – Loteamento Jardim das Oliveiras 

6 – Loteamento Altos da Boa Vista 

7 – Cohab 8 de Março 

8 – Loteamento Parque do Lago 

9 – Residencial Unipark 

10 – Loteamento Jardim Ipanema 

11 – Loteamento Dom Diego 

12 - Planalto Beira Rio 

13 – Engordador 

14 – Loteamento Jardim Maringá I (Ampliação) 

15 – Loteamento Jardim Vila Rica 

16 – Loteamento Santa Clara 

17 – Loteamento Santa Luzia 

18 – Carrapicho 

POLO II - REGIÃO NORTE 
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(23 de Setembro, Glória, Mapim, Jardim dos Estados, Novo Mundo, Petrópolis, Distrito Pari) 
 
BAIRRO 23 DE SETEMBRO: 
 
1 – Loteamento 23 de Setembro 

2 – Loteamento Jardim América 

3 – Loteamento Jardim Potiguar 

4 – Loteamento Parque Tremendão 

5 – Loteamento Vila Maria 

6 – Loteamento Pampulha 

7 – Chácara Glória 

8 – Residencial Jardim das Acácias 

9 – Loteamento New Iara 

 

BAIRRO GLÓRIA: 

1 – Residencial Figueirinha 

2 – Loteamento Jardim Panorama 

3 – Loteamento Jardim Glória 

4 – Loteamento Jardim Glória/Ampliação (incluído) 

5 – Loteamento Núcleo G 

6 – Loteamento Núcleo G/Ampliação 

7 – Loteamento Jardim Alá 

8 – Loteamento Cidade Jardim 

9 – Loteamento Jardim Sol Nascente I 

10 – Loteamento Jardim Sol Nascente II 

11 – Loteamento São Francisco 

12 – Loteamento Serra Dourada 

13 – Loteamento Vila Arthur 

14 – Loteamento Vila Suiça 

15 – Loteamento Vila Ipiranga 

16 – Loteamento Santa Terezinha I 

17 – Loteamento Santa Terezinha II 

 
BAIRRO MAPIM: 
 
1 – Loteamento Sumaré 
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2 – Loteamento Jardim Acácia 

3 – Loteamento São João 

4 – Loteamento Jardim Primavera 

5 – Loteamento Industrial I 

6 – Loteamento Industrial II 

7 - Loteamento Industrial III 

8 – Loteamento Industrial IV 

9 – Loteamento Cruzeiro do Sul 

10 – Loteamento Parque do Ipê 

11 – Loteamento Bela Vista I 

12 – Loteamento Bela Vista II 

13 – Loteamento Panamericano 

14 – Loteamento Jardim Das Flores 

15 - Loteamento São Marcos 

16 – Loteamento Distrito Industrial 

17 – Loteamento Parque das Nações 

18 – Loteamento Terra Nova 

19 – Loteamento Alto da Boa Vista 

20 – Loteamento Esmeralda 

21 – Loteamento Parque Jatobá (incluído) 

 

BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS: 
1 – Loteamento Jardim dos Estados 

2 – Conjunto Habitacional Nair Sacre 

3 – Loteamento Maria Izabel 

4 – Loteamento Ana Luiza 

5 – Residencial Cohab Michel 

6 – Loteamento Parque Mangabeiras 

7 – Residencial Nova Flórida 

8 – Loteamento Tarumã 

9 – Loteamento Celestino H.Pereira (incluído) 

 

BAIRRO NOVO MUNDO: 
 
1 – Loteamento Novo Mundo 
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2 – Loteamento Cidade Nova Hollywood 

3 – Loteamento Jardim Paula III 

4 -  Loteamento Jardim Campinas 

5 – Loteamento Buenos Aires 

 

BAIRRO PETRÓPOLIS: 
1 – Loteamento Residencial Novo Ipê 

2 – Loteamento Residencial Nova Esperança 

3 – Loteamento Jardim Petrópolis 

4 – Loteamento Jardim Guanabara 

5 – Loteamento Jardim Bota Fogo 

6 – Loteamento Jardim Andaraí 

7 – Loteamento Jardim Novo Niterói 

8 – Loteamento Jardim dos Pássaros 

9 – Loteamento Jardim Corsário 

10 – Loteamento Chapéu do Sol 

11 - Loteamento Jardim Manaíra 

12 – Loteamento Porto Imperial 

13 – Loteamento Jardim das Palmeiras 

14 – Loteamento Márcia 

15 – Loteamento Nancy 

16 – Loteamento Jardim das Acácias 

17 – Loteamento Adriana 

18 – Loteamento Tatiana 

19 – Loteamento Ana Vitória 

20 – Loteamento Jardim das Canoas 

21 - Loteamento Maristela 

22 – Loteamento Margaridas 

23 – Chácara Recreio do Pari 

 

DISTRITO PARI: 
1 – Aglomerado Rural Passagem da Conceição 

2 – Aglomerado Rural Dorcelina Folador 

3 – Aglomerado Rural Rio dos Peixes 
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4 – Aglomerado Rural Sadia I 

5 – Aglomerado Rural Sadia III 

6 – Aglomerado Rural Espinheiro 

7 – Aglomerado Rural Manto Verde 

8 – Aglomerado Rural Fazendinha 

9 – Chácara Umuarama 

10 – Chácara Portal Amazonas 

 

                                                 REGIÃO SUL 
 
(Primavera. Ikaray, Costa Verde, Vitória Régia, Capão do Piqui, Distrito de Pai André) 
 
BAIRRO PRIMAVERA 
1 – Cohab Primavera 

2 – Loteamento Santa Cecília 

3 – Loteamento Vila Operária 

4 – Residencial 15 de Maio 

5 – Loteamento Jardim Campo Verde 

6 – Loteamento Esplanada 

7 – Loteamento Parque Tamoyos 

8 – Loteamento Parque Ambar II 

9 – Loteamento Rosa Imperial 

10 – Residencial Monte Castelo 

11 – Loteamento São José 

12 – Loteamento Sayonara 

13 – Loteamento Jeane 

 

BAIRRO IKARAY 
1 – Loteamento Jardim Ikaray 

2 – Loteamento Jardim Novo Horizonte 

3 – Loteamento Parque Nova Era 

4 – Loteamento Santa Fé 

5 – Loteamento Jardim das Flores 

6 – Loteamento São Jorge 

7 – Loteamento Parque Del Rey 

8 – Loteamento Portal da Amazônia 
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9 – Loteamento Residencial São Gonçalo 

10 – Residencial Miguel Lana 

11 – Residencial Elias Domingos 

12 – Residencial Paulo Leite 

13 – Residencial Athaide Monteiro 

14 – Loteamento’Village Ouro Preto 

15 – Vila Tia Lucimar (incluído) – (designação proposta – Vila Novo Horizonte) 

 

BAIRRO COSTA VERDE: 
1 – Loteamento Jardim Costa Verde 

2 – Loteamento Planalto Ipiranga II 

3 – Loteamento Santa Maria I 

4 – Loteamento Santa Maria II 

 

BAIRRO VITÓRIA RÉGIA: 
1 – Loteamento Jardim Vitória Regia 

2 – Capela do Piçarrão 

3 – Residencial Deputado Nilton Figueiredo 

4 – Cohab 24 de Dezembro – (designação proposta – Residencial Jardim Guanabara) 

5 – Cohab 7 de Maio – (designação proposta – Residencial Jardim Botânico) 

6 – Poço Grande 

 

BAIRRO CAPÃO DO PEQUI: 
1 – Loteamento Brasil Novo 

2 – Loteamento parque dos Pequizeiros 

3 – Loteamento Distrito Industrial 

4 – Loteamento Capão do Pequi 

5 – Loteamento Parque Bom Jesus 

6 – Loteamento Eliane Gomes – (designação proposta – Loteamento Parque das Estações) 

7 – Loteamento 13 de Setembro – (designação proposta – Loteamento Novo Mato Grosso) 

8 – Residencial Rubens dos Santos (incluído) 

 

DISTRITO PAI ANDRÉ; 
1 – Aglomerado Rural Bonsucesso 

2 – Aglomerado Rural Souza Lima 
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3 – Aglomerado Rural Capão Grande 

4 – Aglomerado Rural Jardim Califórnia 

5 – Aglomerado Rural Parque Boa Vista I 

6 – Aglomerado Rural Parque Boa Vista II 

7 – Aglomerado Rural Limpo Grande 

8 – Aglomerado Rural Gonçalo Bontelho 

9 – Aglomerado Rural Valo Verde 

10 – Aglomerado Rural Praia Grande 

11 – Aglomerado Rural Chácara Estância São Carlos 

12 – Aglomerado Rural Pai André 

 

                                              REGIÃO CENTRO 
(Centro-Norte, Centro-Sul) 

 
BAIRRO CENTRO-NORTE: 
1 – Centro 

2 – Centro empresarial de Várzea Grande 

3 – Loteamento Liberdade 

4 – Residencial Embauval 

 
BAIRRO CENTRO-SUL 
1 – Loteamento Jardim Imperador 

2 – Loteamento Água Limpa 

3 – Residencial Vila Ipase 

4 – Loteamento Paço Real 

5 – Loteamento Jardim Nova Canaaã 

6 – Loteamento Vila Rosemary 

7 – Loteamento Santa Luzia 

8 – Loteamento Jardim Katagúas 

9 – Loteamento Jardim Imperador II 

10 – Loteamento Jardim dos Girassóis 

11 – Loteamento Cristina 

12 – Cohab Nossa Senhora da Guia 

13 – Loteamento Parque Âmbar 

14 – Loteamento Planalto Ipiranga 

15 – Loteamento Jardim Aeroporto 
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16 – Loteamento Pirinéu 

17 – Loteamento São Jerônimo 

18 – Loteamento Centro Esportivo 

19 – Loteamento Centro-Sul 

20 – Loteamento Uirapuru 

21 – Loteamento Nova Várzea Grande 

22 – Loteamento Regina 

23 – Loteamento Santa Rosa 

24 – Loteamento Ferraz 

25 – Loteamento Amarílio 

                                               REGIÃO OESTE 
(Marajoara, Canelas, São Simão, Santa Izabel, São Matheus, Distrito Formigueiro) 
 
BAIRRO MARAJOARA: 
1 – Loteamento Jardim Marajoara I 

2 -  Loteamento Jardim Marajoara II 

3 – Loteamento Jardim Paula I 

4 – Loteamento Jardim Paula (2ª Etapa) 

5 – Loteamento Jardim Itororó 

6 – Loteamento São Sebastião 

7 – Loteamento Marechal Rondon 

8 – Loteamento Parque Industrial San Marco 

9 – Água Vermelha 

10 – Loteamento Santa Mercedes 

11 – Residencial Estrela Dalva 

12 – Residencial Lucimar Campos – (designação proposta – Residencial Dom Pedro I) 

13 – Residencial Karla Renata – (designação proposta – Residencial Rita Monteiro) 

 
BAIRRO CANELAS: 
1 – Loteamento Jardim Paula II 

2 – Loteamento Jardim Paula II (2ª etapa) 

3 – Residencial Alberto Canelas 

4 – Loteamento Nova Fronteira 

5 – Loteamento São João 

6 – Loteamento Parque Ouro Branco 

7 – Loteamento Jardim Ouro Verde 
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8 – Loteamento Frutal de Minas 

9 – Loteamento Dage 

10 – Loteamento Parque Paiaguás 

11 – Cohab Ouro Verde 

 
BAIRRO SÃO SIMÃO: 
1 – Loteamento São Simão 

2 – Cohab João Baracat 

3 – Loteamento Colinas Verdejantes 

4 – Loteamento Parque Residencial Cláudia 

BAIRRO SANTA IZABEL: 
1 – Cohab Asa Bela 

2 – Residencial Renato José dos Santos 

3 – Loteamento Parque Industrial Atlântico 

4 – Cohab Santa Izabel 

5 – Loteamento Jardim Eldorado 

6 – Loteamento Cidade de Deus 

7 – Residencial Alice Gonçalves de Campos 

8 – Cohab Asa Branca 

9 – Residencial Athaide Ferreira 

 
BAIRRO SÃO MATHEUS; 
1 – Loteamento São Matheus 

2 – Loteamento Parque Sabiá 

3 – Loteamento Parque arco-íres 

4 – Loteamento Jardim Mariana 

5 – Loteamento Parque Bandeirantes 

6 – Loteamento Estância São Carlos 

7 – Loteamento São Francisco 

8 – Jardim Eldorado 

9 – Loteamento Parque Centro-Oeste 

BAIRROS SÃO PAIGUÁS: 
1 – Loteamento Parque Paiaguás 

2 – Loteamento Eldorado 

DISTRITO FORMIGUEIRO: 
1 – Aglomerado Rural Formigueiro 
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PLANILHA DE MATERIAIS 
  

    

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 ALÇA  SERVIÇOS CABO ALUM. CA/CAA 16 MM2 UN 80   

2 ALÇA  DIST P/ CABO CA/CAA 2AWG 7/6X1 FIOS UN 24   

3 AMPLIAÇÃO DE  E-27 PARA E-40 UN 100   

4 ARAME LISO FG NR 12 BWG KG 100   

5 ARMAÇÃO SECUND.  ESTRIBO  C/HASTE E CUPILHA UN 7   

6 ARROELA QUADRADA AÇO CARBONO 38X38 MM  UN 75   

7 BASE P/ RELE FOTOELETRICO 220/127V UNIVERSAL UN 5000   

8 BRAÇO  CURVO COM SAPATA AÇO GALVANIZADO PROJEÇÃO  
HORIZONTAL 3M  

UN 150 
  

9 BRAÇO  AÇO GALVANIZ. 48MM, PROJ. HORI.Z 3M E 2,5MM UN 300   

10 CABO ALUMINIO NU C/ ALMA AÇO (CAA) 2AWG 6X1 FIOS KG 100   

11 CABO COBRE ISOLADO FLEXIVEL 10 MM2 M 2.000   

12 CABO COBRE ISOLADO SINGELO 35 MM2 0,6/1KV  M 500   

13 CABO MULTIP. QUAD. 10MM ALUM (XLPE) S/ALMA AÇO M 3.000   

14 CABO MULTIP. QUAD. 16MM ALUM (XLPE) S/ALMA AÇO M 8.000   

15 CABO MULTIP. QUAD. 25MM ALUM (XLPE) S/ALMA AÇO M 4.000   

16 CABO MULTIP. TRIPLEX  16MM ALUM (XLPE) S/ALMA AÇO M 8.000   

17 CAPACITOR 250W, P/ REATOR SÓDIO INT. ALTA PRESSÃO UN 20   

18 CAPACITOR 400W, P/ REATOR SÓDIO INT. ALTA PRESSÃO UN 40   

19 CHV. MAGNÉTICA PARA COMANDO EM GRUPO 60A UN 40   

20 CHV. FUS. MONOF. 15KV 300A 100/10KA NBI 95 KV UN 15   

21 CINTA P/POSTE CIRC. 200MM C/PARAFUSOS E PORCAS UN 120   

22 CINTA P/POSTE CIRC. 250MM C/PARAFUSOS E PORCAS UN 220   

23 ESTRIBO CUNHA  NOR. ALUMINIO 4/2AWG  UN 24   

24 CONECTOR   HASTE 5/8 1/0 2WG X  4-2AWG  UN 6   

25 CONEC. PERFURANTE CABO 16-95MM2 X 1,5 10MM2 UN 200   

26 CONECTOR AMPA 2AWG/4AWG UN 16   

27 CONEC. PERFURANTE CABO 25MM2/120MM2 UN 100   

28 CONJ. CHUMBADORES P/ POSTE 3X4X500MM GALVANIZADO UN 30   

29 CRUZETA POL. RETANG. 2000MM X 90MMX 112MM UN 20   

30 CORDOALHA  AÇO 1,4' FIOS 5,6  M 40   

31 ELETRODUTO PVC ROSCA 1,2 POLEGADAS UN 4   

32 ELO FUSÍVEL DISTRIB. 05 H COMP.500MM UN 12   

33 ELO FUSÍVEL DISTRIB. 03 H COMP.500MM UN 10   

34 FIO DE COBRE ISOLADO 1,5 MM  BWF 750 V M 10.000   
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35 FIO DE COBRE ISOLADO 2,5 MM O BWF 750 V M 5.000   

36 FIO DE COBRE ISOLADO 4 MM  BWF 750 V M 2.000   

37 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO  19 MM X 10M 3M  UN 120   

38 FITA ISOLANTE PLASTICA 19MM X 20 M 3M  UN 600   

39 OLHAL  PARAFUSO PARA TRAFO 18 MM UN 24   

40 GANCHO OLHAL PARA TRAFO UN 24   

41 GRAMPO L VIVA 6AWGX250MM DERIV. 6-2/0AWG UN 12   

42 HASTE ATERRAM.COBRE 16MMX 2400MM UN 20   

43 IGNITOR PARA REATOR INT. 250 W  ALTA PRESSÃO  UN 20   

44 IGNITOR PARA REATOR INT. 4000 W  ALTA PRESSÃO  UN 30   

45 ISOLOLADOR PILAR PORCELANA15KV NBI  170KV UN 40   

46 ISOLADOR  ROLDANA 80X80 PESADA UN 80   

47 LAMPADA DE VAPOR METÁLICO E-40 220V 400 W  ALTA 
PRESSÃO BULBO EXTERNO TUBULAR  

UN 90 
  

48 LAMPADA  DE VAPOR SÓDIO E-27 220V 100 W  ALTA 
PRESSÃO BULBO EXTERNO TUBULAR  

UN 2.415 
  

49 LAMPADA  DE VAPOR SÓDIO E-40 220V 250 W  ALTA 
PRESSÃO BULBO EXTERNO TUBULAR  

UN 2.310 
  

50 LAMPADA  DE VAPOR SÓDIO E-40 220V 400 W  ALTA 
PRESSÃO BULBO EXTERNO TUBULAR  

UN 820 
  

51 LUMINÁRIA ABERTA E-27 PADRAO CEMAT UN 150   

52 LUMINÁRIA ABERTA E-40 PADRAO CEMAT UN 150   

53 LUMINARIA FECHADA E-40  SEM ALOJAMENTO UN 150   

54 LUMINARIA FECHADA ORNAMENTAL COM ALOJAMENTO 
SOQUETE E-40 EM ALUMINIO VERMELHA  

UN 50 
  

55 MANILHA SAPATILHA UN 24   

56 MANGUEIRA PVC  25MMX5,0MM  UN 200   

57 MÃO FRANCESA PLANA 32MM X 620 MM X 5MM X 18MM UN 40   

58 PARA RAIOS DISTRIB. ZNO S/ CENTEL. 12 KV 10 KA UN 4   

59 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M 16X2  350 MM COM PORCA UN 20   

60 PARAFUSO MAQUINA 350X16MM UN 40   

61 PARAFUSO DUPLO PASSANTE 5X5x450mm UN 120   

62 PINO ISOLADOR PILAR AUTOTRAVANTE 140MM UN 10   

63 
POSTE  AÇO GALVANIZ. ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM 
BASE DE FIXAÇÃO PARA QUATRO  CHUMBADORES  COM 
ALTURA TOTAL DE 12 METROS 

UN 20 

  

64 POSTE CONCRETO CIRCULAR  11 M 200 DIAM. UN 15   

65 POSTE CONCRETO CIRCULAR  15 M 200 DIAM. UN 8   

66 POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 150  UN 15   

67 POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300 UN 10   

68 
POSTE  AÇO GALVANIZADO ORNAMENTAL CURVO DUPLO 
COM BASE DE FIXAÇÃO PARA QUATRO CHUMBADORES E 
ALTURA TOTAL DE  6 METROS 

UN 10 
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69 PROJETOR RETANGULAR 400W E-40 UN 60   

70 REATOR ELETROMAGNÉTICO EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 
100 W  220V ALTA PRESSÃO  

UN 2.400 
  

71 REATOR ELETROMAGNÉTICO  EXTERNO VAPOR  DE SÓDIO 
250 W 220V ALTA PRESSÃO  

UN 2.100 
  

72 REATOR ELETROMAGNÉTICO EXTERNO VAPOR  DE SÓDIO 
400 W 220V ALTA PRESSÃO  

UN 800 
  

73 REATOR ELETROMAGNÉTICO INTERNO VAPOR DE 
SÓDIO/METÁLICO  250 W  220V ALTA PRESSÃO  

UN 80 
  

74 REATOR ELETROMAGNÉTICO INTERNO VAPOR DE 
SÓDIO/METÁLICO  400 W 220V  ALTA PRESSÃO  

UN 80 
  

75 REDUTOR DE E40 PARA E27 UN 50   

76 RELE FOTOELÉTRICO  NA  220 1000W UN 200   

77 RELE FOTOELÉTRICO  NF 220  1000W UN 7.000   

78 SELA  CRUZETA  UN 20   

79 SUPORTE DE  PARARAIO UN 12   

80 SOQUETE  P/ LAMP INCANDESCENTE PORC. E27 UN 48   

81 SOQUETE P/  LAMP INCANDESCENTE PORC. E40 UN 104   

82 TRAFO DISTRIBUIDOR  TRIF. 030KVA 15 KV UN 1   

83 TRAFO DISTRIBUIDOR  TRIF. 045KVA 15 KV UN 1   

84 TRAFO DISTRIBUIDOR  TRIF. 075KVA 15 KV UN 1   

PLANILHA MÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UD QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL 

            

85 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM M 5                                  
-    

86 DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO  UNIT 5                                  
-    

87 
DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR 
BAIRRO UNIT 12   

                               
-    

88 

IMPLANTAÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 1 ( 
POSTE ATÉ 11 M)  BRAÇO, LUMINARIA  
COMPLETA (REATOR/IGNITOR/CAPACITOR), 
RELE, FIAÇÃO E CINTAS EM VIATURA COM CESTO 
AEREO OU ESCADA DE CENTRO. 

UNIT 200   
                               
-    

89 

IMPLANTAÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 2 ( 
POSTE ACIMA DE 11 M)  BRAÇO, LUMINARIA  
COMPLETA (REATOR/IGNITOR/CAPACITOR), 
RELE, FIAÇÃO UTILIZANDO CESTO AEREO.  

UNIT 100   
                               
-    

90 
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 1 ( 
POSTE ATÉ 11 M) , EM VIATURA COM CESTO 
AEREO OU ESCADA DE CENTRO 

UNIT 7800                                  
-    

91 
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 4 ( 
SUPERPOSTE 12 M OU MAIS)  EM VIATURA COM 
CESTO AEREO. 

UNIT 1400                                  
-    
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92 
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 2 ( 
POSTE ATÉ 11 M) EM VIATURA COM CESTO 
AEREO OU ESCADA DE CENTRO. 

UNIT 5800                                  
-    

93 
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 5 
(SUPERPOSTE 12 M OU MAIS) UTILIZANDO  
VIATURA COM CESTO AEREO. 

UNIT 1400                              -    

94 

MANUTENÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 3 
(POSTE ATE 11 M) RETIRADA E INSTALAÇÃO 
COMPLETA DA LUMINARIA COM BRAÇO, OU 
TROCA DA FIAÇÃO EM VIATURA COM CESTO 
AEREO OU ESCADA DE CENTRO. 

UNIT 120                             -    

95 

MANUTENÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 6 
(SUPERPOSTE 12 M OU MAIS) RETIRADA E 
INSTALAÇÃO COMPLETA DA LUMINARIA COM 
BRAÇO, OU TROCA DA FIAÇÃO EM VIATURA COM 
CESTO AEREO. 

UNIT 80                             -    

96 

DESATIVAÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 1 
(POSTE ATÉ 11 M) RETIRADA COMPLETA DO 
APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
VIATURA COM CESTO AEREO OU ESCADA DE 
CENTRO. 

UNIT 120                              -    

97 

DESATIVAÇÃO DE APARELHO DE I.P. NÍVEL 2 ( 
SUPERPOSTE 12 M OU MAIS) RETIRADA 
COMPLETA DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM VIATURA SKY. 

UNIT 80                             -    

98 
IMPLANTAÇÃO DE  BASE   EM CONCRETO 
USINADO COM CHUMBADORES  PARA 
IMPLANTAÇÃO DE  POSTES ORNAMENTAIS 

UNIT 15                              -    

99 
IMPLANTAÇÃO DE POSTE NÍVEL 1 - ATÉ 12 M EM 
BASE SIMPLES. UNIT 25                              -    

100 
IMPLANTAÇÃO DE POSTE NÍVEL 2 - ATÉ 12 M 
COM USO DE CONCRETO. UNIT 15                              -    

101 
IMPLANTAÇÃO DE POSTE NÍVEL 3 - ACIMA  12 
MTS EM BASE SIMPLES. UNIT 4   

                               
-    

102 
IMPLANTAÇÃO DE POSTE NÍVEL 4 - ACIMA  12 
MTS COM USO DE CONCRETO. UNIT 4   

                               
-    

103 
RETIRADA DE POSTE NÍVEL 1 - ATÉ 12 M 
IMPLANTADO EM BASE CONCRETO UNIT 1   

                               
-    

104 
RETIRADA DE POSTE NÍVEL 2 - ATÉ 12 M 
IMPLANTADO EM BASE SIMPLES UNIT 1   

                               
-    

105 
RETIRADA DE POSTE NÍVEL 3 - ACIMA DE 12 MTS  
IMPLANTANDO EM BASE SIMPLES. UNIT 1   

                               
-    

106 
RETIRADA DE POSTE NÍVEL 4 - ACIMA DE 12 MTS  
IMPLANTANDO EM BASE DE CONCRETO. UNIT 1   

                               
-    

107 LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS EM VALETAS. UNIT 5                                  
-    

108 
LANÇAMENTO DE CABOS ISOLADOS EM 
ELETRODUTOS NÍVEL 1- ATÉ 16 MM2. UNIT 5   

                               
-    

109 
LANÇAMENTO DE CABOS ISOLADOS EM 
ELETRODUTOS NÍVEL 2 - DE 16 MM2  ATÉ 50 
MM2. 

UNIT 5   
                               
-    
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110 
LANÇAMENTO AÉREO DE CABOS MULTIPLEXADO 
-  ATÉ 16 MM2. UNIT 4000   

                               
-    

111 
LANÇAMENTO AÉREO DE CABOS MULTIPLEXADO 
-  ACIMA 16 MM2 ATÉ 50 MM2. UNIT 5000   

                               
-    

112 
LANÇAMENTO AÉREO DE CABO COBRE ISOLADO  
-  ATÉ 35 MM2. M 4000   

                               
-    

113 REPARO EM CHAVE MAGNÉTICA  UNIT 120                                  
-    

114 REPARO DE CALÇADA UNIT 5                                  
-    

115 
ESCAVAÇÃO E REATERRO EM SOLO PARA 
ELETRODUTOS. M 5   

                               
-    

116 
ESCAVAÇÃO E REATERRO EM SOLO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE POSTE. UNIT 48   

                               
-    

117 INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL UNIT 10                                  
-    

118 INSTALAÇÃO DE PARA- RAIOS. UNIT 4                                  
-    

119 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
DISTRIBUIÇÃO 

UNIT 3                                  
-    

TOTAL          

PLANILHA DE GEOREFERENCIAMENTO 
  

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD 
VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

120 
LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇAO E CADASTRAMENTO DE 
UNIDADES DE I.P.  UD 27.000 

  

121 
FORNECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA PARA 
GESTAO DE INVENTARIO, GESTAO DE ATENDIMENTOS E 
SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 

MÊS 12 
  

VALOR TOTAL GLOBAL  
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M E M O R I A L D E S C R I T I V O 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PMVG/MT. 

 

OBJETIVO: 

O objetivo deste memorial descritivo é estabelecer os critérios básicos e 

os procedimentos técnicos para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E 

INVENTARIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, de acordo com as condições Técnicas e em 

conformidade com as Normas de Segurança.  

 

CONTEÚDO: Encontra-se neste memorial descritivo os seguintes itens: 

 

Definições, descrições, características e quantificações de: Recursos 

Humanos, Viaturas, Equipamentos, Serviços, Materiais e Procedimentos com a 

Segurança para a Execução da Obra. 

 

DEFINIÇÕES: 

Empresa Executora: – Será a empresa contratada para execução das 

manutenções programadas e emergenciais, da I.P. do Município de Várzea Grande, 

devendo ser disponibilizado Pessoal (R H), Viaturas, Equipamentos e Materiais 

necessários à boa execução dos serviços. 

Prazo de Execução dos serviços: -  Os preços serão registrados na 

Ata de Registro de Preços pelo período de até 12 meses. 

 

Parque de Iluminação Pública – Compreende I.P. Convencional e I.P. 

Especial. Atualmente o Parque de I.P. do município de Várzea Grande, compreende 

em 28.864 unidades I.P., de acordo com o relatório da concessionária (REDE 

CEMAT). (Anexo ao edital) 

Será disponibilizada a Planta Baixa do Município, com a situação existente 

do Parque de Iluminação Pública de Várzea Grande. (Anexo ao edital) 
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I.P. Convencional – É o conjunto de I.P. ou Aparelho de I.P. (Braço, 

Luminária, Lâmpada, Reator, Ignitor, Capacitor, Rele Fotoelétrico, Fios, Parafusos e 

Braçadeiras), fixados em poste da Rede de Distribuição pertencente à 

REDE/CEMAT. 

I.P. Especial – É o Aparelho de I.P. fixado em poste de propriedade da 
PMVG, implantado em canteiro central das Avenidas, Trevos, Rotatórias e Praças, 
etc.    

 
Manutenção Programada – É a manutenção de I.P. convencional ou 

especial que será executada, cumprindo um cronograma elaborado de modo a 
contemplar todos os bairros com periodicidade semestral, aprovado pela PMVG, 
este serviço requer levantamento no local para marcação das lâmpadas apagadas, 
podem ser do nível 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 

 
Manutenção Emergencial – É a Manutenção de I.P. convencional ou 

especial, em que a O.S. é gerada pela solicitação do munícipe via telefone ou 
pessoalmente na PMVG, podem ser do nível 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 

 
Implantação / Expansão – É a instalação de Aparelho de I.P. 

convencional ou especial com O.S. pela PMVG, este serviço requer um 
levantamento no local, para definição do novo ponto de luz, podem ser nível 1 ou 2 
. 

 
PESSOAL / RECURSOS HUMANOS – São os funcionários contratados 

pela empresa Executora, disponibilizados para executar os serviços de mão de obra 
nos diversos aspectos necessários, objeto desta licitação, em conformidade com o 
termo de referência.  

Ainda, na medida da execução dos serviços na contratação, em havendo a 
necessidade, a contratante poderá solicitar aumento de equipe de pessoal. 

 
VEÍCULOS – O s veículos a serem disponibilizados conforme termo de 

referência. 
 
EQUIPAMENTOS – Equipamentos necessários para os diversos tipos de 

trabalhos a serem realizados: 
- Comunicação - Aparelho de Telefonia Celular. 
- Medidas Elétricas – Amperímetro, Voltímetro, TTR. 
- Segurança:   
  -Uso Coletivo: Cones de Sinalização, Fitas de Sinalização, Conjunto de 

Aterramentos, Bastão para Operação de Chaves de Manobra e Proteção em Alta 
Tensão. 

 - Uso Individual: Capacete, Óculos para Eletricista, Luva de uso em 
Baixa Tensão, Luva de uso em Alta Tensão, Luva de Raspa, Cinto de Segurança, 
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Botina de Eletricista, Vestuário Adequado Escadas Extensível em Madeira Tratada, 
com sapatas antiderrapante.  

Todos os Procedimentos para Execução dos Serviços e Equipamentos de 
Segurança devem estar de acordo com a NR-10. 

 
MATERIAIS 
 
 MATERIAIS – Materiais Elétricos - de uso em Rede de Distribuição em 

Alta e Baixa Tensão e Iluminação Pública. 
 
 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS ELÉTRICOS - Destacaremos os 

principais Materiais Elétricos usados na Rede de Distribuição e I.P.  
 
 Braço – Deverão ser em aço galvanizado a fogo interna e externamente, 

tipo SAE 1010-1020, sem costura, conforme NBR 14.047, inclinação 5° projeção 
horizontal, 3,00m de comprimento, parede de 2,5mm de espessura e seção de 
48mm de diâmetro.  

 
Cabo de Alumínio - Nu - tipo CAA com alma de aço, padrão ALCAN / 

ALCOA bitola 2 ASC, usado em R.D. 
 
Cabo de Alumínio Multiplexado – Isolado com 3 fases e 1 neutro 35 e 

70 mm².  
 
Cabo de Cobre Isolado – Isolados para 1,0kv; servem para alimentar os 

circuitos de Iluminação Especial; são de cobre eletrolítico 99,9% de seção circular 
não compactado; têmpera mole, classe 2 de encordoamento NBR–6880, isolamento 
e cobertura externa a base de composto termoplástico de cloreto de polivinila – 
PVC, anti-chama, classe térmica 70°, conforme NBR-7288. 

 
Conector Ampa - Usados para conexões subterrâneas fabricados em liga 

de alta condutividade elétrica e porca  de alta resistência mecânica.   
             
Conector Haste Estribo de Aperto - São utilizados nas derivações de 

A.T. 
 
Conector Perfurante – Utilizados nas conexões com cabos multiplexados. 
 
Chave Fusível – Utilizada para acionamento e proteção dos 

Transformadores de Distribuição. A chave fusível devera ser de base tipo C, tensão 
nominal de 13,8kv, corrente nominal de 300A e NBI 95kv. 

 
Chave Magnética –  Destina-se ao comando automático de circuitos de 

Iluminação Especial. Construídas em alumínio ou material similar, devem ter alça 
para fixação, contatos em latão com capacidade de 60A – 220V pressionados por 
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molas independentes que permitam o fechamento através de bobina acionada por 
relé fotoelétrico do tipo NA. 

 
 Fio de Cobre Isolado – Isolados para 750V, são utilizados na instalação e 

reparo dos aparelhos de I.P.. Devem ser de cobre eletrolítico 99,9%, sólidos de 
seção circular não compactada, têmpera mole, classe 1 de encordoamento NBR-
6880, isolamento e cobertura externa a base de cloreto de polivinila-PVC, anti-
chama, classe térmica 70°, conforme NBR-6148. 

 
 Fita Isolante :  Anti-chama – Utilizadas para o isolamento das emendas  

e charruas de forma que elimine  a exposição do fio ou cabo que está sendo 
utilizado. É composta a base de PVC especial que garanta a não propagação da 
chama. 

 
Fita Isolante de Auto Fusão – Utilizadas em conexões e emendas de 

cabos e fios de circuitos subterrâneos. Com composição a base de etileno propileno 
EPR que lhe permita a fusão instantânea. 

 
 Lâmpadas Vapor de Sódio 100W  220V – Deverão ser de alta pressão 

bulbo externo tubular claro, base padrão E-40 posição de funcionamento universal, 
fluxo luminoso de 9.500 lumens, medido após 100h de funcionamento, temperatura 
de cor 2.000k, vida média 24.000h e índice de reprodução  de cores 20. Demais 
características de acordo com as Normas NBR-5120, NBR-5167 e IEC-188 da ABNT. 

 
 Lâmpadas Vapor de Sódio 250W  220V – Deverão ser de alta pressão 

bulbo externo tubular claro, base padrão E-40 posição de funcionamento universal, 
fluxo luminoso de 27.000 lumens, medido após 100h de funcionamento, 
temperatura de cor 2.000k, vida média 24.000h e índice de reprodução  de cores 
20. Demais características de acordo com as Normas NBR-5120, NBR-5167 e IEC-
188 da ABNT. 

 
 Lâmpadas Vapor de Sódio 400W  220V – Deverão ser de alta pressão 

bulbo externo tubular claro, base padrão E-40 posição de funcionamento universal, 
fluxo luminoso de 99.000 lumens, medido após 100h de funcionamento, 
temperatura de cor 2.000k, vida média 24.000h e índice de reprodução  de cores 
20. Demais características de acordo com as Normas NBR-5120, NBR-5167 e IEC-
188 da ABNT. 

 
 Lâmpadas Multi Vapor Metálico 400W  220V -  Deverão ser de alta 

pressão bulbo externo tubular claro, base padrão E-40 posição de funcionamento 
universal, fluxo luminoso de 35.000 lumens, medido após 100hs de funcionamento, 
temperatura de cor 5.200k, vida média 9.000hs e índice de reprodução de cores 
80%. Demais características de acordo com as Normas NBR-5120, NBR-5167 e 
IEC-188 da ABNT 
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 Luminária Fechada, com alojamento para equipamentos auxiliares: 
reator, ignitor, capacitor e base para relé fotoelétrico, injetado em liga de alumínio 
de alta pressão com espessura média de 2,5mm, alta resistência a impactos 
mecânicos, acabamento regular sem porosidades com tratamento anti-corrosivo 
por cromatização e posterior pintura adequada; o peso sem acessórios elétricos, 
deverá ser inferior a 4,5 kg; corpo refletor estampado em chapa de alumínio 
abrilhantado, anodizado e selado; refrator injetado a alta pressão em policarbonato 
incolor, estabilizado contra raios ultravioletas, isento de bolhas e com espessura 
final uniforme, para evitar distorções na curva fotométrica, fixado ao corpo por 2 
pivôs basculantes e 3 dispositivos em aço inox para travamento; as juntas de 
vedação deverão ser em perfil de silicone; possibilidade de instalação em ponta de 
braço de 25 a 60mm; acesso ao equipamento elétrico e a lâmpada sem 
necessidade de uso de ferramentas; apropriadas para lâmpada vapor de sódio de 
250W a 400 W. Demais características de acordo com as Normas NBR 15.129 da 
ABNT. 

 
 Luminária Aberta - Luminária aberta para uso de lâmpadas ovóides ou 

tubular de 70 a 400w com soquete reforçado rosca E-27 ou E-40 corpo refletor 
estampado em chapa de alumínio, uso externo com encaixe tipo liso  para braço de 
I.P.  seção 48mm com 2 parafusos para fixação. 

 
 Mangueira de PVC - Em redes subterrâneas que alimentam os circuitos 

da iluminação, usa-se mangueira de PVC de alto grau de pureza e resistente a 
umidade e altas temperaturas. 

 
 Para Raio – Utilizados para proteção dos Transformadores de Distribuição, 

devem ser do tipo válvula com deslizador automático, tensão, classe 15KV, com 
corrente de descarga máxima de  10 KA.   

 
 Poste de Aço galvanizado ornamental curvo duplo com base de 

fixação para quatro chumbadores altura total 12M - Os postes são estruturas 
de aço, utilizadas para sustentação de duas unidades I.P. Construído com ferro 
galvanizado a fogo, com altura de 12m, com seção circular diversas, com 
possibilidade de encaixe de luminária em seu topo. 

 
Poste de Aço galvanizado ornamental curvo duplo com base de 

fixação para quatro chumbadores altura total 6M - Os postes são estruturas 
de aço, utilizadas para sustentação de duas unidades I.P. Construído com ferro 
galvanizado a fogo, com altura de 6m, com seção circular diversas, com 
possibilidade de encaixe de luminária em seu topo. 

 
Poste de Concreto circular 11M 200DIAM - Postes são estruturas de 

concreto, utilizadas para sustentação da R.D. e I.P, deverão ter resistência mínima 
de 150 Kgf, com altura de 11 metros. 
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Poste de Concreto circular 15M 200DIAM -  Postes são estruturas de 
concreto, utilizadas para sustentação da R.D. e I.P, deverão ter resistência mínima 
de 150 Kgf, com altura de 15 metros. 

 
Poste de Concreto Duplo T 10M 150 – Postes são estruturas de 

concreto, utilizadas para sustentação da R.D. e I.P, deverão ter resistência mínima 
de 150 Kgf, com altura de 10 metros. 

 
Poste de Concreto Duplo T 11M 300 – Postes são estruturas de 

concreto, utilizadas para sustentação da R.D. e I.P, deverão ter resistência mínima 
de 300 Kgf, com altura de 11 metros. 

 
- Reator: – Equipamento Eletromagnético para corrigir e equilibrar o fator 

de potência serão utilizados os de uso interno, e os de uso externo. 
Uso interno – Para lâmpada vapor de sódio alta pressão nas potências 

nominais 250W e 400w; fator de potência igual ou maior que 0,92 com ignitor 
integrado para pulso de acendimento 1,8KV / 2,5KV, tensão nominal de rede 220V 
/ 250V e freqüência nominal de rede 60Hz. O conjunto reator, ignitor e capacitor 
formarão um módulo (kit removível) que permite a instalação / retirada nas 
luminárias. Demais características de acordo com as Normas NBR 13.593 e NBR 
13.594 da ABNT. 

 Uso externo – Para lâmpada vapor de sódio alta pressão nas potências 
nominais de 100W a 400W; fator de potência igual ou maior que 0,92 com ignitor 
interno para pulso de acendimento 1,8KV / 2,5KV tensão nominal de rede 220V / 
250V e freqüência nominal de rede 60Hz; acabamento zincado ou pintura anti-
corrosiva. 

 
- Relé Foto-elétrico – Utilizados para acionamento automático de 

unidades de I.P. por ação da luz do sol, podem ser do tipo NF – Normalmente 
Fechado, para comando individual, ou seja, de um aparelho de I.P., ou do tipo NA – 
Normalmente Aberto, para comando em grupo com utilização de Chave Magnética, 
em circuitos com mais de um aparelho de I.P.; Podem ser de acionamento 
mecânico elétrico, eletrônico ou térmico; Ligação instantânea, e Desligamento entre 
2 e 5 segundos de retardo; Freqüência nominal de 60Hz; Nível básico de impulso 
de 3 KV e suportar no mínimo 10.000 operações sem sofrer desgaste; Contatos de 
fixação à base, de latão estanhado; Invólucro em policarbonato estabilizado aos 
raios U.V.; Célula Fotoelétrica de silício; Tensão de alimentação entre 105V e 305V. 
Demais características de acordo com a NBR 5123. 

- Soquete – Os soquetes ou receptáculos, são peças com partes não 
condutoras em porcelana vitrificada reforçada, com contatos tipo rosca em bronze 
fosforoso, latão ou cobre niquelado; São instaladas nas luminárias para receberem 
as lâmpadas de rosca fina E-27, e lâmpadas de rosca grossa E-40. 

 
- Transformador de Distribuição – Equipamento utilizado para rebaixar 

a Tensão Primária 13,8 KV  em Tensão Secundária 220V/127V, que é a Tensão de 
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alimentação dos Aparelhos de I.P., deverá ser construído com núcleo de chapas de 
aço silício, bobinas em condutores de cobre eletrolítico,           

 
Todos os materiais e equipamentos à serem instalados deverão ainda estar 

de acordo e com as seguintes normas técnicas: 
- NBR  5101 (NB-429) - Iluminação publica - Fotometria – Procedimentos.  
- NBR 5033 (EB- 42)  - Rosca Edison – Especificação. 
- NBR 5112 (EB 41)  - Porta Lâmpadas de rosca Edison – Especificação. 
- NBR 5461 (TP-23)  - Iluminação – Termológica. 
- NBR 6323 (EB-344) – Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por 
imersão a quente – Especificação. 
- NBR 13249 - Cabos e Cordões flexíveis para tensões até 750 v – Especificação. 
--NBR 13593 – Reatores e ignitores para lâmpadas a vapor de sódio a alta  -   
pressão – Especificação. 
- NBR 13594 – Reatores e ignitores para lâmpadas a vapor de sódio – Ensaios. 
- NBR  IEC 662 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão 
- NBR 15129  -  Luminárias para iluminação Pública – Requisitos. 
- DDI. 1.1.01.1  “Materiais Padronizados de distribuição” – Rede Cemat. 
- DDI. 1.1.09.0  “Padronização e Especificação de Pára-raios” –Rede Cemat    
- DDI. 1.1.10.0  “Transformadores de Distribuição” - Rede Cemat.  
- DDI. 1.1.12.1  “Chave Fusível de Distribuição” – Rede Cemat. 
- DDI. 1.1.15.1  “Elos Fusíveis de distribuição” – Rede Cemat. 
- DDI. 1.1.14.0  “Materiais Padronizados de Iluminação Publica” – Rede Cemat. 
- DDI. 1.1.17.0  “ Postes de Concreto – Seção Circular e duplo T” – Rede Cemat. 
 
Planilha de Orçamento dos Materiais Elétricos a serem utilizados - ANEXO AO 
EDITAL  
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 

Construção de caixa de passagem – trata-se de construção de caixa de 
passagem para cabos em alvenaria, medindo 0,50m x 0,50m com tampa de 
concreto. 

 
Definição de serviços de instalação – É o levantamento do local e 

definição do tipo do braço, luminária e potência da lâmpada do aparelho de I. P. a 
ser instalado. 

 
Definição de serviços de manutenção – É o levantamento das lâmpadas 

apagadas, no período noturno para realização da manutenção programada. 
 
Implantação de aparelho de I.P. nível 1 (POSTES ATÉ 11M) – É a 

instalação completa do novo ponto de luz): braço; luminária; lâmpada; kit 
reator/capacitor/ignitor; cintas, relé fotoelétrico e fiação com a utilização de viatura 
equipada com cesto aéreo. 
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Implantação de aparelho de I.P. nível 2 (POSTES ACIMA DE 11M) – 
É a instalação completa do novo ponto de luz: braço; luminária; lâmpada; kit 
reator/capacitor/ignitor; relé fotoelétrico e fiação com a utilização  de viatura 
equipada com cesto aéreo hidráulico. 

 
Manutenção de aparelho de I. P. nível 1 (POSTES ATE 11M) – É o 

restabelecimento do funcionamento do aparelho de I.P., pela execução de um dos 
seguintes serviços: aperto de conexões externas com ou sem uso de conector; 
troca de lâmpada; troca de relé; utilizando viatura equipada com cesto aéreo. 

   
Manutenção de aparelho de I. P. nível 2 – (POSTES ATE 11M) - É o 

restabelecimento do funcionamento do aparelho de I.P., pela execução de um dos 
seguintes serviços: aperto de conexões internas com ou sem uso de conector, troca 
de reator de uso externo, troca do kit (capacitor/reator/ignitor), troca de base para 
rele de uso externo utilizando veículo equipado com cesto aéreo. 

                                                                                          
Manutenção de aparelho de I. P. nível 3 – (POSTES ATE 11M) - É o 

restabelecimento do funcionamento do aparelho de I.P., pela execução dos 
seguintes serviços: retirada e instalação completa do aparelho de I.P., incluindo o 
braço, ou substituição da fiação danificada, utilizando veículo equipado com cesto 
aéreo.   

 
Manutenção de aparelho de I. P. nível 4 – (POSTES COM 12M OU 

MAIOR) - É o restabelecimento do funcionamento do aparelho de I.P., pela 
execução de um dos seguintes serviços: aperto de conexões externas com ou sem 
uso de conector; troca de lâmpada; troca de relé; utilizando veículo equipado com 
cesto aéreo.       

 
   
Manutenção de aparelho de I. P. nível 5 – ( POSTES COM 12M OU 

MAIOR) -  É o restabelecimento do funcionamento de I.P., pela execução de um 
dos seguintes serviços: aperto de  conexões internas com ou sem uso de conector, 
troca de reator de uso externo, troca do kit (capacitor/reator/ignitor), utilizando 
veículo equipado com cesto aéreo.       

 
Manutenção de aparelho de I. P. nível 6 – (POSTES COM 12M OU 

MAIOR) - É o restabelecimento do funcionamento do aparelho de I.P., pela 
execução dos seguintes serviços: retirada e instalação completa do aparelho de 
I.P., incluindo o braço, ou substituição da fiação danificada, utilizando veículo 
equipado com cesto aéreo.       

 
Desativação de aparelho de I.P. nível 1 – (POSTES ATE 11M) - É a 

retirada completa de todos os componentes o I.P., utilizando veículo equipado com 
cesto aéreo.   
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Desativação de aparelho de I.P. nível 2 – (POSTES COM 12M OU 
MAIOR) - É a retirada completa de todos os componentes do I.P., utilizando 
veículo equipado com cesto aéreo.       

 
Implantação de base em concreto usinado com chumbadores para 

implantação de postes ornamentais - É a colocação de concreto usinado nas 
cavas e implantação de 04 chumbadores para fixação de poste de aço ornamental. 

 
Implantação de poste – É o levantamento e apiloamento de poste em 

solo, incluindo o seu transporte até o local da implantação, com a utilização de 
guindauto, são classificados conforme a seguir: 

:  Nível 1 –  Poste até 12m de altura – base simples engastamento de 
terra socada. 

:  Nível 2 –  Poste até 12m de altura – base reforçada engastamento de 
concreto. 

: Nível 3 – Poste acima de 12m de altura – base simples engastamento 
de terra socada. 

: Nível 4 – Poste acima de 12m de altura – base reforçada 
engastamento de concreto. 

 
Retirada de poste – É o arrancamento de poste, reaterro ou fechamento 

da cava, incluindo o seu transporte até o local da devolução ou nova implantação, 
com a utilização de guindauto, são classificados conforme a seguir: 

:  Nível 1 – Poste até 12m de altura – base simples engastamento de 
terra socada. 

:  Nível 2 – Poste até 12m de altura – base reforçada engastamento de 
concreto. 

: Nível 3 – Poste acima de 12m de altura – base simples engastamento 
de terra socada. 

: Nível 4 – Poste acima de 12m de altura – base reforçada 
engastamento de concreto. 

 
Escavação e reaterro em solo para eletrodutos – É a abertura de vala, 

para a colocação de eletrodutos, com 0,25m de largura e 0,40m de profundidade. 
 
Escavação e reaterro em solo para poste – É a abertura de vala, tipo 

poço, para colocação de poste com 0,50m de diâmetro e profundidade variando 
entre 1,60m a 2,20m. 

 
Lançamento de eletrodutos em valetas – É a colocação de eletrodutos 

na valeta acomodando-o, para que não ocorra dobras nem rompimento dos 
mesmos, facilitando a introdução do condutor: cabo ou fio elétrico. 

 
Lançamento de cabos isolados em eletrodutos - É a introdução de 

cabo ou fio elétrico no eletro duto utilizando fita de aço ou nylon para puchamento 
do mesmo. 
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: Nível 1 – Condutor elétrico com bitola até 16mm². 
: Nível 2 – Condutor elétrico com bitola de 16mm² até 50mm² 

Lançamento aéreo de cabos isolados - É o lançamento, nivelamento  e 
tensionamento  de condutores elétricos isolados em postes da R.D. 

:  Nível 1 – Condutor elétrico com bitola até 16mm². 
:  Nível 2 – Condutor elétrico com bitola de 16mm² até 50mm². 

 
Lançamento aéreo de cabos de cobre isolado - É o lançamento, 

nivelamento e tensionamento  de condutores elétricos nu  em postes da R.D até 
35mm2. 

 
Reparo em chave magnética – É a troca de peças danificadas: fusível 

cartucho, contatos em latão, bobina para restabelecimento do funcionamento do 
equipamento. 

 
Reparo de calçada – É o serviço de refazer a calçada, quebrada na 

abertura de cava para implantação de poste, ou valeta para passagem de eletro 
dutos.  

 
Escavação e reaterro de solo para eletrodutos - É o serviço de 

escavação das valetas para lançamento de eletrodutos e cabos de energia. 
 
Escavação e reaterro de solo para implantação de postes – E o 

serviço de cava em solo para implantação de postes. 
 
Instalação de chave-fusível – É a instalação da chave fusível danificada 

por sobre tensão com ruptura da porcelana ou por afrouxamento por excesso de 
operação, refazendo suas conecções.  

 
Instalação de Transformador de Distribuição – É a instalação do 

transformador em poste de concreto e todas as conexões necessárias para seu 
ligamento á rede de energia. 

 
Várzea Grande, 04 de junho de 2012. 
 
ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA 
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 
 
CAREOLANO BENEDITO MORAES MIRANDA  
  Eng.º Eletricista – Gerente de Iluminação 
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LEVANTAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO FORNECIDO PELA REDE CEMAT  
 
Disponível para gravação em mídia digital ou pen drive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

89 

 
 
PLANTA BAIXA DO MUNICÍPIO COM A SITUAÇÃO ATUAL DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 
 
Disponível para gravação em mídia digital ou pen drive 
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ANEXO II – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 
À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
Pregão Presencial Para Registro de Preços n. 28/2012 
Sessão Pública:____/_____/2012, às 09h00min. 
Local:  Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

IITTEEMM  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROODDUUTTOO    UUNNIIDD..  QQUUAANNTT..  PPRREEÇÇOO  

UUNNIITT..  

PPRREEÇÇOO  

TTOOTTAALL  

              

TTOOTTAALL  GGEERRAALL  RR$$                                        ((________________________________________________________________))  

OOBBSS..  PPrreeeenncchheerr  aass  ppllaanniillhhaass  ddee  mmaatteerriiaaiiss,,  MMaaoo  ddee  oobbrraa  ee  sseerrvviiççooss,,    ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  ddeettaallhhaammeennttoo  

ccoonnssttaannttee  ddoo  tteerrmmoo  ddee  rreeffeerrêênncciiaa,,  ddeevveennddoo  iinnddiiccaarr  aa  mmaarrccaa,,  aass  qquuaannttiiddaaddeess,,  oo  vvaalloorr  uunniittáárriioo,,  vvaalloorr  

ttoottaall  ddee  ttooddooss  ooss  iitteennss,,  bbeemm  ccoommoo  aaoo  ffiinnaall  oo  vvaalloorr  gglloobbaall  ddaa  ccoonnttrraattaaççããoo,,  qquuee  ddeevveerráá  sseerr  aanneexxaaddaa  aa  

eessttaa  pprrooppoossttaa  ddee  pprreeççooss..  

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: Conforme termo de referência e demais documentos constantes. 
 

    Local e data 
Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

Pregão Presencial N. ___/12 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

n._____________________, localizada à ________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº_________________ e  do CPF n._______________________, declara para os 

devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n. 8.666/93, não existem 

fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura Municipal de Várzea Grande que sejam 

impeditivos de sua habilitação para este certame. 

Declaramos ainda para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, 

na modalidade Pregão Presencial n. XXX/2012, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, que a 

licitante não foi SUSPENSA TEMPORIAMENTE ou declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei. 

                                                                                                                                                                         

                                                          _________, ____ de ___________ de 

2012. 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV – MODELO 

 
(papel timbrado da empresa) 

 

 

 

Pregão Presencial N. ___/12 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não 

possuímos em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, 

menores de 14 (quatorze) anos.  

            __________, ____ de ___________ de 2012. 

                                                 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

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

aprendiz deverá declarar expressamente. 

 

 



  

    

    

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  

Este exemplar de edital é transcrição fiel do original arquivado no processo do P. P. n.28/2012 
 

93 

 

ANEXO V – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial Nº. ___ /12 

 

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. 

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 2012. 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF__________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

Pregão Presencial N. ___ /12 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

DECLARAÇÃO 
 

Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
declaramos sob as penas da lei, que: 
 

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

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

     __________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 

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

Complementar Nº 123/2006. 

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

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

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2012. 

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 VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

Pregão Presencial N. ___/12 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa ____________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº. ______________________, estabelecida no endereço 

________________________, declara que está sendo representada pelo Sr(a) 

____________________________portador(a) do RG n.___________________ e 

do CPF n._________________________, para os fins previstos no Edital deste 

Pregão Presencial, podendo formular proposta, apresentar lances verbais, bem 

como interpor recursos, renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este 

certame. 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2012. 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 (assinatura com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VIII - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO N ___/12 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 A Empresa 

_______________________________________________________com sede 

na __________________________________________________(endereço 

completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob 

NIRE nº ____________________________ e inscrita no CNPJ sob nº 

________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) 

Sr(a)___________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das 

sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da 

empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e 

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

  

__________, ____ de ___________ de 2012. 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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ANEXO IX - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREGÃO) 
PREGÃO PRESENCIAL N.º:_____/2012 
DATA DA ABERTURA:______/______/2012 
HORÁRIO:____h_____min. 
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT 
 
 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 
Nº__________________________ e Insc. Estadual Nº_____________________, 
sediada __________________________________, por intermédio do seu 
representante legal o Srº(a) _________________________, portador(a) da Cédula 
de Identidade RG Nº ______________________ e do CPF Nº 
_____________________, 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 
PRESENCIAL Nº_____/2012, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos 
na integra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito 
recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades 
estabelecidos na licitação. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
_______________, _______ de _____________ de 2012. 

 
 

__________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO X - FICHA CADASTRAL 

Caso necessite, solicite via e-mail o arquivo em “.doc” 
pregao@varzeagrande.mt.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    
) 

Nº. _____/2012 

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 
  

 
Nº. TELEFONE Nº. 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 XI 
 

FÓRMULA - BALANÇO PATRIMONIAL 
 

MODELO DE: CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM: _____/_______/______ 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – I.L.C 
 
ILC = Ativo Circulante 

______________ 
Passsivo Circulante 

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

ILG = Ativo Circulante+Realizável a longo prazo 

 Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

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

 Valor do Passivo Circulante+Valor do exigível a Longo Prazo 

 

LOCAL E DATA: 

 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 

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

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE CONTROLE E OS EQUIPAMENTOS 

DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS PROPOSTO PELA LICITANTE, 

CONSTANDO AS especificações e funcionalidades: 

 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 

 

 

N. DE ORDEM ESPECIFICAÇÃO MARCA 

   

   

   

   

   

   

   

 

Local e data: 

 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA 
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ANEXO XIII  
 

RELAÇÃO DE PESSOAL – ITEM 12.5.20 
 

 FICHA CURRICULAR DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 
NOME DA EMPRESA CNPJ 
 

 
NOME DO TÉCNICO: CPF 

  

DATA DE 
NASCIMENTO NACIONALIDADE 

CART. 
PROFISSIONAL CARGO, FUNÇÃO, ETC. 

    

VÍNCULO COM EMPRESA DEDICAÇÃO AO SERVIÇO 

PERMANENTE:  EVENTUAL:  INTEGRAL:  PARCIAL:  

 
INSTRUÇÃO (1) 

CURSO DE 

(ENGENHARIA, 

ETC.). 

NÍVEL (GRADUAÇÃO, 
EXPEC, MESTRADO 

ETC.). 
ESTABELECIMENTO DATA DE 

CONCLUSÃO 

    

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

INÍCIO 
MÊS/ANO 

TÉRMINO 
MÊS/ANO 

FUNÇÃO 
EXERCIDA 

EMPREGADOR/
CLIENTE OBJ. DO SERVIÇO 

     

     

DATA E ASSINATURA DO TÉCNICO 

 
 

(1) SE NECESSÁRIO, COMPLETAR NO QUADRO “FICHA CURRICULAR - CONTINUAÇÃO”. 
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ANEXO XV  

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 
 
 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -MT 

REF.:Pregão Presencial  XXX/2012 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

 
 
Declaramos para todos os fins de direito que a empresa _____________________ CNPJ no. 

_____________________, sediada à __________________, disponibilizará os equipamentos 

necessários à execução dos serviços objeto do Pregão XXX/2012, conforme relação de equipamentos e 

veículos mínimos abaixo especificados. 

 
___________, em __ de ________________ de 2012. 

 
 

_________________________________________ 
EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
 
 

 

 

SERVIÇO         

LOCAL:       DATA:  

OBJETO:       HORA:  

 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO     

ORDEM DISCRIMINAÇÃO     QUANTIDADES 
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LOCAL E DATA:                                              
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ANEXO XVI 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Atesto que o Sr. Eng.º ____________________________________________________________, 

portador da carteira do CREA n.º ____________________ da___________Região, representando a 

empresa ____________________________________________________________, nos termos do 

Edital do Pregão Presencial n.        /2012    , visitou os locais onde serão executados os serviços de 

manutenção da rede de iluminação pública 

 

 

                                         

                                       VÁRZEA GRANDE-MT,        de                   2012. 

 

 

                                                                                                                            

 

Eng. Responsável pela Visita Técnica                                                  Responsável – SINFRA VG         

Assinatura e Carimbo de ambos.                         
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ANEXO XVII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2012. 

 

Validade: 12 (doze) meses. 

 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por 

meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura-Sinfra, neste ato representado pelo 

seu Secretário ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA, brasileiro, portadora da Carteira 

de Identidade n. __________, e do CPF n.________, denominada CONTRATANTE, 

e do outro lado a empresa ____________, CNPJ sob n. ______________ sede na 

________________ considerando o julgamento da licitação MENOR PREÇO POR 

LOTE ÚNICO na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS N. ___/2012, publicada no JORNAL___________. do dia __/____/2012, 

no JORNAL___________. do dia __/____/2012 e JORNAL ______________ do dia 

___/___/2012, bem como a classificação das propostas e sua respectiva 

homologação,  RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades 

estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por LOTE, 

atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes 

desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da 

Lei n. 8.666/93 de 21-06-93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17-07-2002, Decreto 

N° 3.931 de 19 de setembro de 2001 e em conformidade com as disposições a 

seguir.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
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PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE  conforme especificações 
contidas no Termo de Referência e anexos. 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações 

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 

do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 

do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

publicação na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer 

Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 

desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
 
O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretarias de Infraestrutura e 

Administração, através do Setor de Compras no seu aspecto operacional e à 

Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e 

empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, 

em ordem de classificação no processo licitatório do Pregão Presencial n. 

28/2012. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

 
Os materiais/produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura 

de Várzea Grande, cito à Av. Castelo Branco, 2500 – Bairro Água Limpa – Várzea 

Grande/MT em dias úteis nos horários das 7h30min às 11h30min e das 13h30min 
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às 17h00min. O material deverá ser supervisionado por técnico da SMEC antes do 

recebimento.   

Parágrafo primeiro – Após a emissão de Ordem de Serviço a CONTRATADA terá a 

contratada que executar os serviços de acordo com o estabelecido no Termo de 

Referência e demais documentos os quais fazem parte do edital e desta Ata. 

 
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 

contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e 

seus Anexos, e na legislação pertinente. 

Parágrafo Primeiro - As aquisições dos materiais e serviços registrados neste 

instrumento serão efetuadas através de Nota de Empenho, emitida pela Execução 

Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, 

contendo o n. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o valor, o 

endereço e a data de entrega. 

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que 

deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a 

contar da data do seu recebimento. 

Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar 

recusar-se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais 

fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, 

os preços e os prazos do primeiro classificado. 

Parágrafo Quarto - As aquisições dos materiais e serviços serão feitos de forma 

parcelada, de acordo com a necessidade das Secretarias, durante a vigência da ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS, ou até que se esgote o quantitativo licitado. 

Parágrafo Quinto – Em decorrência do registro de preços dos materiais e 

serviços, poderá ser celebrado contrato, de acordo com as condições estabelecidas 

no termo de referência e demais documentos constantes do edital, dos itens e 

quantidades que a Administração necessitar a contratação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
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São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital: 

I. executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de 

Compras e a Secretaria solicitante, de acordo com o especificado no Edital e no 

Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 

prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida; 

II. comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos 

os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 

instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto 

de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

III. manter pessoal qualificado para o manuseio, armazenamento e transporte 

correto dos produtos, devendo obrigatoriamente o referido pessoal estar sempre 

devidamente uniformizado e identificado de forma visível;  

IV. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de 

Compras, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 

quando da execução da ATA; 

V. dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras ou da 

Secretarias solicitantes, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao 

cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

VI. prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 

serviços e fornecimento do equipamentos e materiais, inclusive considerados os 

casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VII. manter um estoque mínimo de 10% do quantitativo de cada item 

registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS durante sua vigência; 

VIII. comunicar imediatamente o Fiscal qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 
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IX. respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 

previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 

X. fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento/prestação de serviços a 

que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização 

dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Setor de Compras ou 

Secretaria solicitante; 

 XI. indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão 

de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo 

a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 

exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

XII. O prazo para entrega deverá ser de acordo com os prazos estabelecidos no 

Termo de Referência, a contar do recebimento da autorização de fornecimento 

emitido pela Secretaria de Infraestrutura. 

XIII. Os materiais, equipamentos e serviços que por ventura forem entregues 

em desacordo com as descrições do Termo de Referência deverão ser substituídos 

nos prazos estabelecidos no mencionado termo e documentos, a contar da 

notificação à empresa contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela 

SINFRA, imediatamente a constatação do fato. 

XIV. emitir relatório mensal dos produtos entregues/prestação de serviços no 

período, constando a data, NF, Órgão/Local de entrega, Responsável pelo 

recebimento e outras informações necessárias ao controle dos produtos entregues. 

XV. Os produtos solicitados deverão estar em conformidade com as exigências 

do código de defesa do consumidor, regulamentação sanitária, devendo as 

mercadorias recebidas estar em conformidade com a descrição do Termo de 

Referência, anexo I do Edital. 

XVI. No ato da contratação, a licitante deverá apresentar o Alvará de prevenção 

contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militares com jurisdição 

na área da sede da licitante. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
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São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
 

I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, 

praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de 

Compras e SINFRA; 

II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 

do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 

empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, 

eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande por autoridade competente, em decorrência do 

descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, 

desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao 

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

pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada 

a prévia defesa. 

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras 

ou Secretaria solicitante não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas 

nesta ATA. 

IV. a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do 

preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 

atraso, má execução ou inexecução dos produtos objeto desta ATA não a eximirá 

das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 

condições estabelecidas; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande obriga-se a: 

I. indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos; 

II. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que 

observadas as normas de segurança; 

III. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no 

fornecimento dos produtos; 

IV. efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 

Parágrafo único: caberá a Secretaria de Infraestrutura-SINFRA, através do Setor 

de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os 

preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à CONTRATADA, 

através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA em até 30 (trinta) 

dias após a entrega dos produtos e emissão da nota Fiscal/fatura discriminativa, 

devidamente atestada pelo Secretário da pasta, com o respectivo comprovante de 

que a prestação de serviços e o fornecimento foi realizado a contento. 

Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas 

fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, 

com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 

pagamento da data da sua reapresentação. 

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir 

nota fiscal/fatura distinta. 

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

situação do Fornecedor, para verificação de todas as condições de habilitação da 

Empresa. 

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA 

será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo 

estabelecido pelo Setor de Compras, sendo- lhe facultada a apresentação de defesa 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
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Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas 

responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da 

presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-

financeira inicial deste instrumento. 

Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não 

ultrapassará aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual 

apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no 

mercado à época do registro. 

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

de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do 

parágrafo Único. 

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

de Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se 

for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de 

fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; 

hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas 

com preço registrado. 

Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os 

preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 

Setor de Compras desta Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS. 

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

seguintes situações: 

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

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

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

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

XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

IV. em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 

decorrente deste Registro; 

V. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

VI. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor 

será informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será 

juntado ao processo administrativo da presente Ata. 

Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 

do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas 

as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do LOTE. 

Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de 

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

sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, 

SEGUROS, ETC. 

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

 I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das 

contratações do objeto deste Edital. 
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II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios 

de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam 

necessárias à execução da entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

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

processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem 

prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

 

1. ADVERTÊNCIA   

1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada 

nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, 

independentemente da aplicação de multa; 

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

ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o 

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde 

que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

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

prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis. 

 

2. MULTA 

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

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará 

a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 
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a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega 

dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida; 

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

contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao 

término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

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

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de 

Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula 

contratual exceto prazo de entrega; 

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

o prazo estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da 

proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado 

para a assinatura do contrato. 

 2.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver 

prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em 

decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja 

imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no 

objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

 2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou 

outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial; 

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

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

 

3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO 

NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 

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

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do 
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Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

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

contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e 

situações: 

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

• atraso no cumprimento das obrigações assumidas 

contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a 

CONTRATANTE; 

• execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços 

contratados; 

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

•  não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

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

de operacionalização; 

prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução 

do objeto deste ajuste; 

cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao 

órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 

4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

4.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 
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Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira 

para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

•  condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

• demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

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

•  praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou 

ações que evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

•  apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em 

parte; 

•  reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão 

da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento 

da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se 

refere a Cláusula Décima Quarta desta Ata, a ADJUDICADA/CONTRATADA está 

sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos 

definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial 

na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da 

NATUREZA DA DESPEZA consignadas na: 

 

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Unidade: 26.08 – Coordenadoria de Obras e Tráfego 

Funcional: 15.452.0022 – Serviços Urbanos 

Projeto Atividade – 1.097 – Ampliação e melhoria da Iluminação Pública 

Natureza da Despesa: - 3.3.90.39.00.999 – O.S.T Pessoas Jurídica  

RECURSO: Convênio CIP – CEMAT – Lei n 2.527/2002. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços. 

II. integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n. 28/2012 e seus 

anexos e as propostas da empresas classificadas para cada item. 

I. é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro 

para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização 

da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento da efetivação dessa Ata ficará a cargo da CONTRATANTE, 
mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos 
do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único – Será indicado para efeito de fiscalização o Funcionário Sr. 
___________, RG nº. ___________, CPF nº. _________, Matrícula ___________, 
que ficará responsável por toda execução/entregas dos serviços. 

 

CLÁUSULA DECIMA NONO - DO FORO 
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As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como 

competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os 

casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da 

CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

  

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2012. 

 

 

 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

 

___________________________ 

Orestes Teodoro de Oliveira 

Secretario Municipal de Infraetrutura (SINFRA) 

 

 

____________________________ 

Otávio Guimarães Rezende 
Pregoeiro 

                                                                                

CONTRATADA: ____________________ ___________________________    

 
TESTEMUNHAS: 
 
1. 2. 

 
Nome:   Nome:  

 
CPF   :   CPF   :  
RG    : RG    : 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2012 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo 
como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO cujo objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência e anexos, com realização 
prevista para o dia 19 de julho de 2012, às 09 horas (horário de Mato 
Grosso). O Edital completo se encontra à disposição dos interessados, na 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Comissão Permanente de Licitação, nos 
dias úteis das 14h00min às 17h30min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – 
Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e 
gratuitamente, no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

 

 

Várzea Grande-MT, 22 de junho de 2012. 

 

 

  _________________________                 _______________________ 

    Orestes Teodoro de Oliveira                       Otávio Guimarães Rezende  
Secretário Municipal de Infraestrutura                        Pregoeiro                              

 

 

 

 



QUADRO 1 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DETENTORES DE ATESTADOS DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

N. DE ORDEM 
(1) 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS OU EM 
ANDAMENTO COMPATÍVEIS 
COM O OBJETO DA LICITAÇÃO  

PERIODO DE EXECUÇÃO  CONTRATANTE 
(NOME E ENDEREÇO) 

ATESTADO 
CERTIDÃO* 

(2) 

  INÍCIO 
(mês e ano) 
 
 
 
 

FIM 
(mês e ano) 

  

DATA: NOME DA LICITANTE: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS 
INFORMAÇÕES 

(1) Por ordem cronológica das datas de início 
(2) Juntar cópias dos atestados – certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente REGISTRADOS-AVERBADOS 
pelo CREA, indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente. 

 


