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Pregão Eletrônico N. 38/2017
EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N. 38/2017
REGISTRe;> DE PREÇOS
. INFORMAÇÃO.

Para conhecimento dos interessados, este certame contempla ampla concorrência e
Reserva de Cota, conforme determinação do artigo 48, inciso II da LC n. 123/06, alterada pela LC
n. 147/2014 que determina que em todas as aquisições de bens de natureza divisível no SRP, deve
ser reservada cota de 25% do total para as MEs e EPPs.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE PESSOA
JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
EM GERAL, COMPREENDENDO, LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO OPERACIONAL,
ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Data de Realização: 17/08/2017

I Horário: 10hs

Local: www.bllcompras.org.br
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Ite

m

Código

Unidade
de

Especificações

do TCE

Qtd.

Medida
Item

exclusivo

Valor

Valor Total

Unitário

para

ME/EPP

Serviço de confecção de faixa
de
divulgação
em
morim
altura 0,80 cm com
branco,
1.

403115-6

ripa no meio e ripa dupla nas
pontas, cores, com pintura de
logomarcas
e
letreiros,
instalada
e
retirada,
zona
urbana e rural do Município
de Várzea GrandejMT.
Item

exclusivo

Metro
Cód.: 2

1.000

R$ 51,6667

R$ 51.666,67

R$ 55,00

R$ 55.000,00

para

ME/EPP

2.

Serviço de confecção de faixa
de divulgação em ráfia branca
ou amarela, altura 0,8
cm
317491-3
com uma ripa no meio0e ripa

Metro
Cód.: 2

1.000

dupla nas pontas, cores, com
pintura de logomarcas e
letreiros, instalada e retirada,
zona urbana e rural do
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000

1

12.
11.

LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 461469/2017

PMVG

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNIClplO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTEND~NCIA DE LICITAÇÃO

Pregão
Eletrônico
N. 38/2017

Município
GrandejMT.

Item

d
e

Várze
a

exclusivo

para

ME/EPP

3.

Serviço de confecção de faixa
de divulgação em bagum
vermelho, altura 0,80 cm com
218045-6 ripa no meio e ripa dupla nas
pontas, cores, com pintura de
logomarcas e letreiros,
instalada e retirada, zona
urbana e rural do Município

Metro
Cód.: 2

10
0

R$ 110,50 R$ 11.050,00

Metro
Cód.: 2

10
0

R$
55,00

Metro
Quadrado
Cód.:

20
0

Item
exclusivo
para
ME/EPP

Serviço de confecção de faixa
de divulgação em Brim leve
florescente verde limão,
altura 0,80 cm com ripa no
de Várzea GrandejMT.
313729-5
meio e ripa dupla nas pontas,
cores, com
pintura de
logomarcas
e letreiros,

Item
para
4.

exclusivo

ME/EPP

instalada e retirada, zona

R$
5.500,00

100%, zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT.
urbana e rural do Município
de Várzea GrandejMT.
Serviço
306058-6 i nsulfil m

de aplicação de
blackout P linha

5.

1074

Item

exclusivo

para

ME/EPP
6.

Serviço
de
aplicação
de
280548-0 insulfilm espelhado P linha
100%, zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT.

Item

exclusivo

para

d
i
g
i
t
a
l
,

ME/EPP

7.

424647-0 Serviço de confecção de
adesivo promocional branco
leitoso 8 gramas, impressão

a
l
t

R$127,8050 R$
25.561,00
a
r
e
s
o
l
u
ç
ã
o
,

Metro
Quadra
do
Cód.:

100

1074

Metro
Quadra
do
Cód.:

1074

R$
164,16
R$
16.416,0
0

200

R$
178,44
R$
35.688,0
0
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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aplicado, zona urbana e rural
do Município de Várzea
GrandefMT.

Item

exclusivo

para

ME/EPP

8.

Serviço
de confecção
de Metro
Quadrad
424854-6 adesivo perfurado, impressão
o
digital, cromia, aplicado, zona
Cód.:
urbana e rural do Município
1074
de Várzea GrandefMT.

Item

exclusivo

10
0

R$ 199,85 R$ 19.985,00

para

ME/EPP

9.

Serviço de confecção de placa Centímetr
em PVC adesivada, impressão
o
291322-4
digital padrão porta dupla Quadrado
face, instalado, zona urbana e Cód.: 4
rural do Município de Várzea
GrandefMT.

Item

exclusivo

3.000

R$ 25,00 R$ 75.000,00

para

ME/EPP

Serviço de confecção de placa
em
aço
inox
escovado,
adesivada, impressão digital e
10.

~entímetro

351957-0
resinada,

cromia,

5.000

R$ 2,50

R$ 12.500,00

50

R$ 190,65

R$ 9.532,50

100

R$ 489,82

R$ 48.982,00

padrão Quadrado

obra
inauguração
de
instalado, zona urbana e rural ,
do
Município de
Várzea
GrandefMT.

Item

exclusivo

para

ME/EPP

Serviço
de
confecção
de
painel em chapa galvanizada,
sendo
11.

fixação

em

Metro

madeira, Quadrado

338592-2
adesivada,

digital,

Cód.:

padrão lançamento de obras,
instalado, zona urbana e rural
do
Município de
Várzea
GrandefMT.

1074

Item

impressão

exclusivo

para

Metro
Serviço
de
confecção
e Quadrado
277178-0 instalação
fachada em
Cód.:
de
AC
alumínio
composto
1074
sem avanço, sendo estrutura M
ME/EPP

12.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br

Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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metálica interna em metalon
20 x 40 mm na chapa 18,
tratado com fundo zarcão
antiferrugem, programação
visual em vinil impresso/
recorte sobreposto, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Item
exclusivo
para
ME/EPP

13.

Serviço de confecção e
instalação de letra caixa em
chapa galvanizada ou
240686-1
material semelhante tratado
com fundo zarcão
antiferrugem e pintada, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Item
exclusivo
para

Metro
Quadrado

Cód.:
1074

5
0

R$ 157,45

R$ 7.872,50

R$ 182,08

R$ 9.104,00

ME/EPP

14.

Serviço de confecção e
instalação de fachada em lona
440 g no ilhós ou envelopada
sem avanço, sendo estrutura
422389-6
metálica interna em metalon
20 x 40 mm na chapa 18,
tratado com fundo zarcão
antiferrugem, zona urbana e
Item

exclusivo

Metro
Quadrado

Cód.:
1074

50

_,

para

ME/EPP

Gelo em cubos, pacote com
no mínimo 5kg
produto
fabricado para
consumo
humano isento de sujidades,
embalagem
plástica,
15. 337576-5 transparente,
Unidade
atóxica
e
Cód.: 1
fechada com especificação do
produto, peso, marca do
fabricante, data de
fabricação, entregue no local
do evento, zona urbana e
rural do Município de Várzea
Grande/MT. Pacote.
rural do Município de Várzea
Grande/MT.

R$ 9,00
1.500

R$ 13.500,00

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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Pregão Eletrônico N. 38/2017

exclusivo
para

ME/EPP

16.

000173
4

Gelo em barra, com no
mínimo 10 kg, embalagem
com especificação do produto,
peso, marca do fabricante,
data de fabricação, entregue
no local do evento, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT. Barra.
Item
exclusivo
para

Unidade
Cód.: 1

3.10
0

ME/EPP

17.

Serviço de locação de caixa
térmica de no mínimo 360
378625-0
litros com tampa, entregue no
local do evento, zona urbana
e rural do Município de Várzea
Grande/MT. Unidade.
Item
exclusivo
para

Diária
Cód.:

1089

15
0

ME/EPP

18.

331522-3

Serviço de locação de caixa
térmica de no mínimo 280
litros com tampa, entregue no
local do evento, zona urbana
e rural do Município de Várzea
Grande/MT. Unidade.
Item
exclusivo
para

Diária
Cód.:

1089

15
0

ME/EPP

19.

4275039

Serviço de locação de toalha
de mesa 3,00 x 3,00 metros,
cor a escolher pela
contratante, entregue no local
do evento, em caso em que
haja necessidade de locações
por dias consecutivos,
providenciar a substituição
das toalhas sujas por limpas,
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT. Unidade.
Item
exclusivo
para
ME/EPP

20.

330968-1 Serviço de locação de toalha
de mesa 1,20 x 1,20 metros,
escolher pela contratante,

Diária
Cód.:

30

1089

Diária
Cód.:

1089

1.00
0

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000
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entregue no local do evento,
em caso em que haja
necessidade de locações por
dias consecutivos,
providenciar a substituição
das toalhas sujas por limpas,
zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT. Unidade.
Item
exclusivo
para
ME/EPP
Serviço de locação de jogo de
mesa com 04 cadeiras sem
braço em plástico, cor branca,
21. 341532-5 entregue no local do evento.
Disponibilizar conforme layout
solicitado pelo Contratante.
Zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT. Jogo.
Item
exclusivo
para
ME/EPP
Serviço de locação de jogo de
mesa com 04 cadeiras com
braço em plástico, cor branca,
22. 214947-8 entregue no local do evento.
Disponibilizar conforme layout
solicitado pelo Contratante.
Zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT. Jogo.
Item
exclusivo
para
ME/EPP
Serviço de locação de
cadeiras plásticas sem braço,
cor branca, entregue no local
23. 214944-3 do
evento.
Disponibilizar
conforme layout solicitado
pelo Contratante. Zona
urbana e rural do Município
de Várzea GrandejMT.
Unidade.
exclusivo

Item
24.

para

214943-5 ME/EPP

Serviço

de

locação

d
e

Diária

Cód.:
1089

1.500 R$ 11,00 R$ 16.500,00

Diária

Cód.:
1089

Diária

Cód.:
1089

1.000 R$ 14,00 R$ 14.000,00

27.00
O

R$ 2,1667 R$ 58.500,00

Diária

Cód.:
1089

5.000

R$ 3,00

R$ 15.000,00

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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cadeiras plásticas com braço,
cor branca, entregue no local
do evento. Disponibilizar
conforme layout solicitado
pelo Contratante. Zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Unidade.
Cota principal em 75%
Serviço de locação de
sonorização móvel - carro de
som, veículo com motorista e
combustível, sistema de som
composto no mínimo de 01
25. 214994-0 toca CD, 02 microfones sendo
01 sem fio, 01 mixer de 04
canais, 02 módulos de 400 w
e 04 auto falantes de 300 w,
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT.
Cota
reservada
para
ME/EPP em 25%
Serviço de locação de
sonorização móvel - carro de
som, veículo com motorista e
combustível, sistema de som
composto no mínimo de 01
26. 214994-0
toca CD, 02 microfones sendo
01 sem fio, 01 mixer de 04
canais, 02 módulos de 400 w
e 04 auto falantes de 300 w,
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT.
Item
exclusivo
para
ME/EPP

Hora

Cód.:
1091

R$
142.500,00

750

R$ 190,00

250

R$ 190,00 R$ 47.500,00

Hora

Cód.:
1091

Serviço de edição e gravação
de áudio em CD Room em ate
Unidade
27.

275541-6 01 minuto,

podendo ser voz

100

R$ 380,00

R$ 38.000,00

50

R$1.450,00

R$ 72.500,00

Cód.: 1

28.

masculina
ou
feminina.
Gravação
exclusiva
para
sonorização
ambulante
móvel. Unidade.
316944-8 Item
exclusivo
para

Diária

Prefeitura Municipal de Várzea Grande -www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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exclusivo

para

ME/EPP

Locação de grupo gerador
móvel, com capacidade
mínima de 80 kva - trifásico,
tensão 440/380/220/110 vac,
60 hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído
sonoro de 32 db @ 1,5
metros, acoplado a
um
caminhão . por meio
de
grampos fixados no chassi
para transporte rápido, com
02 jogos de
cabos de
95mm/4Iances/25
metros
flexíveis (95mm x 4 x 25m),
quadro de barramento de
cobre para conexão
30. 374122-2 intermediária com isoladores
e chave reversora para duas
fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com
a potência de grupo gerador,
incluindo custo de
combustível, transportes e
instalação com ponto de
aterra mento para proteção
composto de 01 (uma) haste
de cobre de 3 metros de
comprimento, com cordoalha
de cobre nu 16 mm2, no
mínimo, com 5 metros com
conectores. Instalação deve
ser acompanhada por
engenheiro responsável, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Item

exclusivo

Diári
a
Cód.:

15
R$1.650,OO R$
24.750,00

1089

para

ME/EPP

31.

3447448

Locação de grupo gerador
móvel, com capacidade
mínima de 180 kva - trifásico,
tensão 440/380/220/110 vac,
60 hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído

Diári
a
Cód.:

5

R$2.7~6,666 R$
13.833,33

1089

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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sonoro de 32 db @ 1,5
metros,
acoplado a
um
caminhão
por meio
de
grampos fixados no chassi
para transporte rápido, com
02 jogos de cabos de
95mm/4Iances/25 metros
flexíveis (95mm x 4 x 25m),
quadro de barramento de
cobre para conexão
intermediária com isoladores
e chave reversora para duas
fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com
a potência de grupo gerador,
incluindo custo de
combustível, transportes e
instalação com ponto de
aterramento para proteção
composto de 01 (uma) haste
de cobre de 3 metros de
comprimento, com cordoalha
de cobre nu 16 mm2, no
mínimo, com 5 metros com
conectores. Instalação deve
ser acompanhada por
engenheiro responsável, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT:
Item
exclusivo
ME/EPP

32.

para

Locação de grupo gerador
móvel,
com
capacidade
mínima
de
450
kva
trifásicos,
tensão
440/330/220/110 vac, 60 hz,
disjuntor de proteção,
344746-4 silenciado em nível de ruído
sonoro de 82 db @ 1,5
metros,
acoplado a
um
caminhão
por meio
de
grampos fixados no chassi
para transporte rápido, com
02 jogos de cabos de 120
mm/4Iances/25 metros

Diária

Cód.:
1089

3

R$4. 7~3,333 R$ 14.200,00

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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flexíveis (120mm x 4 x 25m),
quadro de barramento de
cobre para conexão
intermediária com isoladores
e chave reversora para duas
fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com
a potência de grupo gerador,
incluindo custo de
combustível, transportes e
instalação com ponto de
aterramento para proteção
composto de 01 (uma) haste
comprimento, com cordoalha
de cobre de 3 metros de
de cobre nu 16 mm2, no
mínimo, com 5 metros com
conectores. Instalação deve
ser acompanhada por
engenheiro responsável, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Item
exclusivo
ME/EPP

para

Serviço de locação de
climatizador de evaporativo
portátil, tipo pedestal, com
reservatório de água com
capacidade mínima de 100
litros, autonomia de 10 a 12
horas por abastecimento,
alcance frontal mínimo de 15
metros, nível ruído máximo
33. 421197-9 de
70DB,
fluxo
de
ar
10. 000M3 /H, providenciar
adaptadores elétricos, cabos,
extensões, etc., quando da
necessidade. Disponibilização
do profissional técnico para
operacionalização com
controle de temperatura
através de mangueiras e
tanque condutores de água,
Voltagem 110 ou 220 volts.
Responsabilizar-se pelo

Diári
a

70

R$ 310,00 R$ 21.700,00

Cód.:
1089
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fornecimento
de
água,
independente
do
local,
durante todo o
evento. Zona
urbana e rural do Município
de Várzea GrandejMT.

Item
ME/EPP

34.

exclusivo

para

locuto
Serviço
de
ou
r
apresentador
ou
entrevistador,
quando
337229-4 solicitado
deverá
ser
profissional qualificado; Carga
horária de 04 (quatro) horas,
zona urbana
e rural
do
Município
de
Várzea
GrandejMT.

Item
ME/EPP

exclusivo

Unidade
Cód.: 1

10

R$ 766,2050

R$ 7.662,05

20

R$ 1.375,00 R$ 27.500,00

para

Serviço
de
cerimonialista;
conferir se todos os detalhes
e serviços estarão prontos e
se serão entregues corno o
combinado,
orientar
a
chegada dos convidados e/ou
participantes às mesas junto
equip
com
a
de
e
recepcion istas, estar
atento
para que tudo ocorra dentro
35.

426111-9

da

normalidade

e

tomar

providências

em
algum
contratempo ou emergência,
organizar fotos, organizar a
saída
dos
participantes,
verificar se não foi esquecido
nada no evento, enfim, ser o
responsável
pelo
bom
andamento do
evento, em
todos os detalhes.
Carga
08
horária de
(oito) horas,
zona urbana
e rural
do
Município
de
Várzea
GrandejMT.
36.

423976-8

Item
ME/EPP

exclusivo

Serviço

de decoração

para
para

Unidade
Cód.: 1

Metro
Cód.: 2

200

R$ 240,00

R$ 48.000,00
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eventos de pequeno e médio
porte com TNT, isopor, de
acordo com o tema,
montagem no evento, zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.

Item

exclusivo

para

ME/EPP

37.

Serviço de decoração:
Arranjos de flores: 01 arranjo
para mesa de Buffet com
flores da estação, 01 arranjo
de flores para mesa de
359190-5
cerimônia - tipo chão, com
1,20m de largura e 0,80 de
altura cada, com flores da
estação, montagem no local
do evento, zona urbana e
rural do Município de Várzea
Grande/MT.

Item

exclusivo

Unidade
Cód.: 1

5
0

R$ 733,3333 R$ 36.666,67

Unidade
Cód.: 1

2
0

R$ 3.200,00 R$ 64.000,00

Diária
Cód.:

50

R$ 310,00 R$ 15.500,00

para

ME/EPP

Serviço

38
.

de

decoração

contendo mesa para
autoridades com 12 lugares
com tolha plissada; cadeiras
em estilo material com capas:
tapete medindo 4 x 6 metros
cada; 6 plantas de tamanho
grande (do tipo areca, rafis e
222724-0
fênix); 1 arranjo de flores
nobres naturais para frente
da mesa de autoridades,
medindo no mínimo 80 cm de
largura e 5 arranjos de flores
nobres naturais localizados,
montagem no local do evento,
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT.

Item

exclusivo

para

ME/EPP
39.

429484-0 Locação

de
vasos
ornamentais de plantas e
folhagens kit com 3 (três)

1089
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vasos tamanhos médios e
grandes, (do tipo areca, rafis
e fênix) para decoração das
áreas de circulação. Várzea
Grande, zona urbana e rural
do Município de Várzea
Grande/MT. Kit.
Item
exclusivo
para
ME/EPP

40.

3740129

Serviço de decoração para
eventos de pequeno e médio
porte com balões diversos e
gás hélio, de acordo com o
tema, montagem no evento,
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT.
banheiros
feminino

Cento
Cód.: 36

40
0

R$113,3333 R$ 45.333,33

e

Item
exclusivo

para

ME/EPP

41.

326803-9

42.

Serviço de locação e espaço
físico fechado pa ra eventos,
com capacidade para 300 a
900 pessoas, com
estrutura
adequada
de
climatização,
iluminação e
sonorização, cadeiras, mesas

Cód.:
1089

15

R$4.9~6,666 R$
73.900,00

plenária
e
de
suporte,
masculino e estacionamento
para no mínimo 200 veículos,
com todos os requisitos
exigidos legalmente em
relação às normativas de
segurança, no município de
Várzea Grande.
Item
exclusivo
para
ME/EPP

149300-0

toda

Diária

Refrigerante a base de cola,
light com aroma natural,
sabor suave, embalagem,

Unidade
Cód.: 1

50
0

R$
9,10

R$
4.550,00

contendo 2
litros, com
identificação
do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. . O
produto deverá ter registro no
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. Entregue
no local do evento zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Item
exclusivo
para
ME/EPP

43.

Refrigerante a base de cola,
com aroma natural, sabor
suave, embalagem, contendo
2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante,
230869-0 prazo
de
validade
e
capacidade. O produto deverá
ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da
saúde. Entregue no local do
evento zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT.
Item
exclusivo
para

Unidade
Cód.: 1

4.50
0

Unidade
Cód.: 1

4.50
0

Unidade
Cód.: 1

500

R$
9,10

R$
40.950,00

ME/EPP

44.

3554-8

Refrigerante a base de
guaraná, com aroma natural;
sabor suave,
embalagem,
contendo 2
litros, com
identificação
do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O
produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. Entregue
no local do evento zona
urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.
Item
exclusivo
para

R$ 8,1667 R$ 36.750,00

ME/EPP

45.

2484030

Refrigerante a base de
guaraná, light com aroma
natural, sabor suave,
embalagem, contendo 2
litros, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e
capacidade. O produto deverá

R$
8,1667

R$
4.083,33
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do evento zona urbana e rural
do Município de Várzea
GrandefMT.
Item
exclusivo
para
ME/EPP
Kit lanche tipo cachorro
quente contendo no mínimo:
01 pão de cachorro quente,
01 salsicha inteira, molho de
tomate, milho e batata palha.
O cachorro-quente, deverá
estar acondicionado em saco
plástico atóxico, transparente
49. 416183-1 e resistente, de maneira
higiênica e ordenada, sem
danos ao formato do pão, e
com guardanapos de papel.
Incluso,
suco
de frutas
natural
em
embalagem
plástica de no mínimo 350 ml.
Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandefMT.
Cota principal em 75%
Kit lanche contendo no
mínimo: 01 pão francês, 01
fatia de presunto, 01 fatia
queijo tipo
mussarela e
margarina.
Deverá estar
acondicionado
em
saco
plástico atóxico, transparente
e
resistente, de
maneira
50.

51.

38253-1

higiênica

ordenada,

e
sem
danos ao formato do pão, e
co
pape
guardanapos de
m
l;
fruta
Incluso,
suco
de
natural
em
embalagems
plástica de no mínimo 350 ml.
loca do evento
Entregue no
zon
urbana
el rural
do
a
Município
de
Várzea
GrandefMT.
Cota
reservada
para
38253-1 ME/EPP em 25%

Kit

Cód.:
1138
5.000 R$ 10,40 R$ 52.000,00

Kit

Cód.:

13.95
O

R$ 10,9333

R$152.520,O
O

R$ 10,9333

R$ 50.840

1138

Kit

Cód.:

4.650
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Kit
lanche
contendo
no
1138
mínimo: 01 pão francês, 01
fatia de presunto, 01 fatia
queijo tipo
mussarela e
margarina.
Deverá
estar
acondicionado em
saco
plástico atóxico, transparente
e resistente, de maneira
higiênica e ordenada, sem
danos ao formato do pão, e
com guardanapos de papel.
Incluso,
suco
de frutas
natural
em
embalagem
plástica de no mínimo 350 ml.
Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT.

Item
ME/EPP

exclusivo

para

Serviço por pessoa de Buffet,
almoço/jantar comercial,
(sem bebida alcoólica), 01
tipo de salada, 01 tipo de
arroz, 01 tipo de carne, 01
tipo de massa, 01 guarnição
(legumes), 02 tipos de
refrigerantes (normal e diet.),
01 tipo de suco, 01 tipo de
água, 01 tipo de sobremesa,
52. 215619-9 utensílios:
copos
descartáveis, bandejas,
jarras, e talheres de inox,
guardanapo de papel, toalhas
para mesas (Buffet e outras),
para
pratos
e
suporte
talheres,
garçom

Unidad
e
Cód.: 1

1.000 R$ 56,6667 R$ 56.666,67

atendente:

01

devidamente
uniformizados para cada 50
pessoas. Entregue no local do
evento zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT. Pessoa.
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para

ME/EPP

53.

Serviço por pessoal de Buffet,
almoço/jantar executivo tipo
01, (sem bebida alcoólica), 02
tipo de arroz, 02 tipos de
salada, 02 tipos de carne, 01
tipo de massa, 02 tipos de
refrigerantes (normal e diet.),
02 tipos de sucos natural, 01
tipo de água, 02 tipos de
sobremesa, utensílios: copos
389460- de vidro (água, refrigerante)
bandejas, jarras e talheres de
6
inox, guardanapo de papel;
toalhas para mesa (Buffet e
outras, suporte para pratos e
talheres, rechaud para pratos
quentes, atendente: 01
garçom a cada 50 pessoas,
supervisor de salão e todos
devidamente uniformizados).
Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT. Pessoa.
Item
exclusivo
para

Unidade

Cód.: 1

1.00
0

R$
60,00

R$
60.000,00

50
0

R$
52,50

R$
26.250,00

ME/EPP

Serviço por pessoal de Buffet,
almoço/jantar executivo tipo
02, (sem bebida alcoólica), 02
tipos de arroz, 02 tipos de
salada, 02 tipos de carne,
vermelha e branca, 01 tipo de
peixe ou fruto do mar, 01
54. 347165-9 guarnição (legumes), 01 tipo
de massa, 02 tipos de
refrigerantes (normal e diet.),
02 tipos de sucos natural, 02
tipos de água (c/qás e
normal), 03 tipos de
sobremesa, utensílios: copos
de vidro (água e
refrigerante), bandejas, jarras
e talheres de inox,

Unidade

Cód.: 1

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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guardanapo de papel, toalhas
para mesa (Buffet e outras),
suportes para pratos e
talheres, réchaud para pratos
quentes,
atendentes:
01
garçom
para cada
50
pessoas, supervisor de salão,
todos devidamente
uniformizados. Entreg'ue no
local do evento zona urbana e
rural do Município de Várzea
GrandejMT. Pessoa.
Cota principal em 75%
Serviço por pessoa de Buffet,
coffe break tipo 02, 03 tipos
de salgado (kibe, risoles,
croquete frango, bolo queijo),
02 tipo de sanduíche, 02 tipo
de bolo ou biscoito doce, 02
tipo de suco de fruta natural,
02 tipo de refrigerante,
convencional e diet, (coca e
guaraná), 04 tipo de frutas ou
salada de frutas com mínimo
55. 347161-6 04 tipos de frutas, utensílios:
copos de vidro, bandeja,
jarras e talheres de inox,
guardanapo de papel e toalha
de mesa (mesa do Buffet),
suportes para jarra, pratos e
talheres, 1 atendente
uniformizado
devidamente
50
pessoas.
para cada

Unidade

Cód.: 1

6.300

R$ 24,00

R$151.200,0
O

2.100

R$ 24,00

R$ 500400,00

Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT. Pessoa.

56.

Cota principal em 25 %
Serviço por pessoa de Buffet,
coffe break tipo 02, 03 tipos
347161-6 de salgado (kibe, risoles,
croquete frango, bolo queijo),
02 tipo de sanduíche, 02 tipo
de bolo ou biscoito doce, 02
tipo de suco de fruta natural,

Unidade

Cód.: 1

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000

20

29.

v
GRANDE

LICITAÇÃO

Á RZEA

PMVG

ESTADO DE MATO GROSSO

\{~~

~ ®- ~~

"" --"

MUNIClplO DE VÁRZEA GRANDE
~. A\ 'T- .,

-j-Ãf-

~

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROC. ADM. N. 461469/2017

=3

02 tipo de
refrigerante,
convenciona
l e diet,
(coca e
guaraná), 04 tipo de frutas ou
salada de frutas com mínimo
04 tipos de frutas, utensílios:
copos de vidro, bandeja,
jarras e talheres de inox,
guardanapo de papel e toalha
de mesa (mesa do Buffet),
suportes para jarra, pratos e
talheres,
1
atendente
devidamente
uniformizado
para cada
50 pessoas.
Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT. Pessoa.

57.

58.

Cota principal em 75%
Serviço por pessoa de Buffet,
coffee break tipo 01, 04 tipos
de salgado (pastel, esfirra,
bolo queijo, bolo arroz), 02
tipos de bolo ou biscoito doce
(bolo fubá, bolo cenoura com
chocolate), 01 suco de fruta
natural, 02 tipo de
refrigerantes (convencional e
diet., coca e quaraná),
215625-3 utensílios: copos de vidro,
bandejas, e talheres de inox,
guardanapo de papel e toalha
de mesa (mesa do Buffet),
suporte para talheres, pratos
etc., 01
atendente
devidamente
uniformizado
para cada
50 pessoas.
Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
Grande/MT. Pessoa.
Cota principal em 25 Q/o
Serviço por pessoa de Buffet,
215625-3 coffee break tipo 01, 04 tipos
de salgado (pastel, esfirra,
bolo queijo, bolo arroz), 02

...!:.! ::.
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Pregão Eletrônico N. ~/20i(7Y

I

Unidade

Cód.: 1

Unidade

12.75 R$ 24,1667 R$308.125,0

O

O

4.250 R$ 24,1667 R$102.708,3
3

Cód.: 1
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tipos de bolo ou biscoito doce
(bolo fubá, bolo cenoura com
chocolate), 01 suco de fruta
natural, 02 tipo de
refrigerantes (convencional e
diet., coca e guaraná),
utensílios: copos de vidro,
bandejas, e talheres de inox,
guardanapo de papel e toalha
de mesa (mesa do Buffet),
suporte para talheres, pratos
etc., 01
atendente
devidamente
uniformizado
para cada
50 pessoas.
Entregue no local do evento
zona urbana e rural do
Município de Várzea
GrandejMT. Pessoa.

Nesse passo o Fundo Municipal de Várzea Grande promover o desenvolvimento
econômico e social no âmbito local e regional, amplia a eficiência das políticas públicas
incentiva a inovação tecnológica.
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1.
PREÂMBULO
1.1 A Prefeitura Municipal
público aos interessados que, fará realizar licitação para Registro de Preços, na modalidade Pregão,
na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei n. 10.520 de 17 de julho de
2002, do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
que regulamenta o SRP, Decreto Municipal N.09/2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de
dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela
Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus
anexos;
1.2 Data da Sessão

Nota explicativa: Todos os horários consignados neste edital se referem ao horário de
Brasília-DF
1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET , mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema
BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de
pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2° e 3° do
Artigo 20 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
1.4 O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, ., Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à
Avenida Castelo Branco, 2500 - Água Limpa - Várzea Grande/MT ou gratuitamente nos seguintes
sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br;
1.5 Para maiores informações acerca deste processo, o licitante poderá nos contatar através de
email pregaovg@hotmail.com ou através do telefone: 6598443-1238, 3688-8020;
1.6 Para informações relativas ao sistema BLL, o licitante poderá contatar a plataforma através
do telefone (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR ou pelo email contato@bll.org.br;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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1.7 Todas as informações que o (a) Pregoeiro (a) julgar importantes serão disponibilizadas no
sítio www.bllcompras.org.br. razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-Io
obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão.

1.8 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça
a realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcado, a licitação ficará automaticamente
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação.
2.

DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitação Registro de preços na modalidade de menor preço por item
para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS EM GERAL, COMPREENDENDO, LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO OPERACIONAL,
ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
2.2 A licitação' será dividida em itens,' conforme tabela constante do Termo de Referência n.
26/2017 - anexo I -, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse
Nota explicativa: De acordo com o TCU, "Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores
e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitação isolada ou em
separado." (Licitações & Contratos. Orientações Básicas. 4a ed. p. 225). A regra a ser observada
pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no §1° do
art. 23 da Lei n. 8.666 de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 90 da Lei n. 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os
recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão
do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala
(Súmula 247 TCU).

2.3 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação
orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE

99
9

PROJETO ATIVIDADE

220
3

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
FONT
E
999

999
999
999
999

PROJETO ATIVIDADE

1537
1538
1539
1540
1541

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/ 3.3.90.39
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999
999

2080
2250

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

,--

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

302
302
302
999
302
302
302
302
302
302
0021
302
307

2094
1087
1402
2214
2113
2146
2112
2234
1484
1483
1511
1502
1304

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

999
999

2259
2260

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

,r--

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

203/204/205/304
204/304
203/304
204
304
205

2269
2277
2275
2274
2274
2276

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

999

2082

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
. FONTE

999
999

PROJETO ATIVIDADE

2006
2090

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA
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3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da ata (())
fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do

:-SQ

l'

pregão, na forma eletrônica.
3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento referente
ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
3.3 As peticões devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas
(assinatura, endereco, razão social. n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a qual
deverá ser protocolizada na Superintendência de Licitacões da Prefeitura de Várzea Grande, sito a
Avenida Castelo Branco, 2.500 - Bairro Água Limpa - Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h às
18h, ou por meio do endereco eletrônico: BLLCOMPRAS.ORG.BR, devidamente instruídos.

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2.
3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida

e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e,

caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a
realização do certame.
3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n. 10.520/02 e
legislação vigente.
3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, asseguradO o contraditório e a ampla defesa, a realização
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três)
anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 O Credenciarnento é o nível básico do registro cadastral no BLLCompras, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

Nota explícativa 01: O credenciamento exigido no §2° do art. 3° do Decreto n. 5.450/05,
constitui-se em cadastro prévio de identificação, com a finalidade de agilizar o procedimento
e permitir a efetiva participação dos interessados no certame.

Nota explícativa 02: O Município de Várzea Grande-MT, através de Termo Cooperação
Técnica passou a realizar seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de
Licitações e Leilões - BLL, e aquele que deseje participar na forma de licitante, terá que se
cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual implicará pagamento de taxa de utilização
da plataforma

à BLL, conforme termo de adesão da própria.

4.2 O cadastro no BLLCOMPRAS poderá ser iniciado através o portal www.bllcompras.org.br;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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4.3 O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este pregão.

4.4 O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao Município de Várzea Grande-MT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso .

. 5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de
documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que atendem a
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
a) Cota Reservada - Para os lotes da cota reservada poderão participar apenas as empresas
enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), pertencentes ao
ramo de atividade compatível com a presente licitação, desde que preencham as condições
estabelecidas neste edital, sendo Ihes assegurados os direitos conferidos pela Lei
Complementar 123/06. (Art. 48, inciso III, da Lei Complementar n? 123/06).
b) Cota Principal - os interessados que atendam aos requisitos do edital.

5.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n. 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos
limites previstos da Lei Complementar n. 123/2006;

5.2.1 Em relação aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58 a
participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e
empresas de pequeno porte.

5.2.2 Os itens 25, 47, 50, 55, 57 são de ampla concorrência
5.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:
I.

empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada;

33. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
34.empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 70 da lei n. 10.520/02;

IV. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
Fone: (65)3688-8000
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V. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão;

VI.
ou incorporação;

VII. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;

VIII. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
IX. sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições;
X. enquadradas nas disposições do artigo 90 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
XI. 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;

XII. que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas
reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem
essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade
técnica. Como o presente modelo de minuta foi elaborado com foco no dia a dia da Administração,
consignou-se a vedação acima.

Note-se que ".a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder
discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo
administrativo, conforme entendimento dos Acórdãos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P" - TCU
Ac n. 2869/2012-Plenário (Item 1.7.1).
Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que " ... a
vedação de empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável ... " pode ser considerada
restrição à competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2a Câmara, Item 9.2.1).

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a
Administração deverá adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

5.4 No caso de desconexão do pregoeiro com O sistema, no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus
lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes
junto ao sistema, serão considerados válidos.

5.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. Caberá ao
proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília-DF.
6.3 Os licitantes será responsável por todas as transações que forem efetua das em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico.
6.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;
6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

Nota explicativa: Art. 27, §4°, do Decreto n. 5.450/2005: "O prazo de validade das propostas
será de sessenta dias, salvo disposição específica do Edital".

6.10 Fica VEDADO ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema eletrônico, quanto ao
registro de sua proposta de preços sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo
Pregoeiro (a);
6.11 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a marca

6.12 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo Sr.(a)
Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos de Habilitação em
original ou cópia autenticada,

à Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito

à Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEPo 78125-700 - Várzea Grande/MT, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de
desclassificação da proposta;

7 - DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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7.1 A abertura da presente licitação dar-se-à em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,T
na data, horário e local indicados neste Edital;

7.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou
apresentarem irregularidades insanáveis.

7.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o pregoeiro e os
licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.10 lance deverá ser ofertado pelo menor preço unitário.
7.6 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no
sistema.

7.7 No caso de haver dois lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
7.8 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.9 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.

7.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.11 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes;

7.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min
(trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas
apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO), exceto quando o Pregoeiro chamar o
vencedor para negociar o último valor ofertado.

7.13 Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresa de pequeno porte quando
está tenha a melhor oferta apresentada por empresa de maior porte e, como segunda colocada
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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encontrar-se-é microempresa e empresa de pequeno porte nas condições estabelecidas no artigo
44 e 45 da LC 123/2006, o sistema convocará a mais bem colocada para que no prazo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances apresente nova proposta.
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1 Encerrada a etapa de lances, o licitante deverá encaminhar a proposta realinhada junto com a
documentação de habilitação no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data que sagrou
vencedor da etapa de lances;
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado pelo
município;
8.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da instrução Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razão do disposto do art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.4 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
8.7 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra proposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas no edital;
8.7.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
8.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM e o tipo da
licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo
da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou
reunião do Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria
de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele;
9.1.1 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item.
9.2 Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do
instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;
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9.3 O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os 'parece s,
relatórios e atos reqistrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examina os
pelos que demonstrarem o desejo de fazê-to:

9.4 Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o
Pregoeiro (a) poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas
das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 30, do
art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão;

9.5 É facultada ao Pregoeiro (a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência
ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;

9.6 Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento
da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam
os direitos dos licitantes.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1 A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos de habilitação
por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), e remetidos em original, por qualquer
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis via SEDEX, após declarado arrematante,
devendo ser os mesmos anexados no sistema, sob pena de inabilitação, destinados à Prefeitura de
Várzea Grande/MT - Superintendência de Licitações - Endereço: Avenida Castelo Branco, 2.500 Água Limpa - CEPo 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e lacrado,
consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
PREGÃO ELETRONICO N. 38/2017
ABERTURA DIA: 17/08/2017 - 10hOOmin.
HABILITAÇÃO E/OU PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: _________________________ _

No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via "CORREIOS",
solicitamos que seja anexado no campo "CHAT MENSAGEM" da Plataforma BLL o numero
do rastreamento, para que o Pregoeiro (a) possa estar realizando a pesquisa da
localização dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do
rastreamento, a Licitante poderá ser desclassificada caso os documentos não chegue em
02 (dois) dias úteis.

10.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União - www.portaldatransoarencia.gov.br/ceis -;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

Nota Explicativa: A consulta aos dois cadastros - CEIS e CNJ -, na fase de habilitação é
recomendação do TCU (Acórdão n. 1.793/2010- Plenário). Trata-se de verificação da própria
condição de participação na licitação.

10.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
10.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
10.5 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.5.1 Cópia autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento de identificação dos
responsáveis legais da empresa;
10.5.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.5.3 Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nO 16, de 2009, cuja
aceitação

ficará

condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

i'-'
sítio

www.portaldoempreendedor.90v.br;
10.5.4 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
10.5.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.5.6 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da
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10.5.7 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de q ue trata o art. 107 da
Lei na 5.764, de 1971;

10.5.S No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

10.5.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

10.5.10 Os documentos exigidos na HABILITAÇÃO JURÍDICA, quando já apresentados no
Credenciamento (item "4" do Edital) será considerada atendida o item 10.5, sendo facultada a
sua apresentação no envelope 11. Caso não apresentados, deverão estar no envelope de
documentos de habilitação, sob pena INABILITAÇÃO

10.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso
(CNPJ);

10.6.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

10.6.3 A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará de
Funcionamento;

10.6.4 Em se tratando de microempreendedor individual - MEl, não será obrigatório a
comprovação deste item.

10.6.5 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:
a)

Federal: Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta na 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

b)

Estadual: Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a
Certidão de regularidade Fiscal Estadual (CND), no caso de MT específica para
participar de licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força
de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).

c)

Municipal: Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, Certidão quanto a
Débitos Tributários do Município, do domicilio ou sede da licitante.

d)

Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nO 5.452, de 10 de maio de 1943;
f)

Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do
Município do Municipio do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos
de unificação de certidão por força de legislação Municipal, quando será
aceita a certidão unificada).

g)Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do
respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão
por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).
10.6.6 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o
licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
10.6.7 A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência, com a
reabertura da sessão pública"

Nota: Em caso da Certidão ser unificada está informação terá que estar explicita no documento ou
o licitante deverá através de outro documento idôneo demonstrar que a certidão é de fato
unificada.

10.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.7.1. 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 (validade máxima 06 meses);
10.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancétes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
10.7.3. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de "Recibo de
entrega de livro digital". Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros
contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

10.7.4. As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exiqivel,
deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu
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competente;

10.7.5. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEl estão dispensadas da
apresentação do balanço patrimonial.

10.7.6 Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
I. Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):
a. -publicados em Diário Oficial; ou
b. -publicados em jornal de grande circulação; ou
c. -por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
lI. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TOA):

a. Balanço acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar

123/2006, LC147/2014.
a. Balanço ou Livro Diário por fotocópia, acompanhados dos Termos de Abertura e
de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
IV. Sociedade criada no exercício em curso:

a. fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades
anônimas;

10.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.8.1 Para todos os Itens
10.8.2 Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada em
cartório, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da
empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por
pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma
reconhecida em cartório.

10.8.3 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação
solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.

b) É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, conforme
disposto no art. 43, § 30, Lei nO. 8.666/93.

10.8.4 Somente para os itens 28 a 32
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10.8.4.1. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), da região da sede da empresa.

10.8.4.2. Comprovação de o licitante possuir na data prevista para a entrega da
proposta, profissional detentor certidão de acervo técnico para execução de serviço de
características semelhantes ao objeto contratado, sendo que para os serviços de
montagem de palco profissional engenheiro civil, e para serviços de locação de grupo
gerador engenhei ro eletricista.
10.8.4.3.

A comprovação do vínculo empregatício does) profissional(is) relacionado

no item 10.8.4.2. deverá ser realizada mediante:
a) Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificação do profissional;
b) Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato
de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil
comum.
c) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação
será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou
Conselho Profissional competente, devidamente atualizada
10.8.4.4. Declaração de que a empresa proponente possui todos os equipamentos
necessários à realização dos serviços contratados.
10.8.5. Somente para os itens 47 a 58:
10.8.5.1. A empresa licitante deverá apresentar Licença da Vigilância Sanitária
emitida pelo órgão responsável no Município sede da empresa licitante, dentro do
prazo de validade.
10.8.5.2. A empresa licitante deverá apresentar Registro no Conselho Regional de
Nutricionista.
10.9. DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
10.9.1. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de
18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII, do artigo 70 da Constituição Federal.
10.9.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo em papel timbrado da licitante,
firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e atestando, sob as
penalidades cabíveis a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação.
10.9.3. Declaração de que nos seus quadros não estão empregados, servidores púbicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão perante esta
Administração.
10.9.4. Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu
todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições dos
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP
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locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e, ainda, de aceitação
exigências do Edital.

10.9.5. A validade dos documentos apresentados será aquela constante de cada documento
ou estabelecida em Lei. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como pra zo de validade
aceitável o de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

10.9.6. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão,
dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execução do objeto,
responsabilizando-se por qualquer ônus decorrentes desses fatos.

10.9.7. Todo e qualquer documento apresentado em Língua Estrangeira em deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor publico
juramentado.

10.9.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente
inabilitado.

10.9.9. Verificado o atendimento das condições de habilitação de proponente de menor
preço, esta será declarada vencedora, sendo-lhas adjudicado o objeto desta licitação.

10.9.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no
prazo determinado no EDITAL, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sist ema, será aceito o
envio da documentação por meio do e-mail. Posteriormente, os documentos serão remetidos
em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas,
ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em
órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo determinado no EDITAL, após encerrado o
prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.

10.9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.

10.9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte será convocado para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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10.9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura
da sessão pública.

10.9.15. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis );
• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
• Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

10.10 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão
expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados a
partir da data de sua emissão.

10.10.1 Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.

10.11 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
10.12 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário;

10.13 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.14 Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 10.1
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação da Lei Complementar 123/2006.

10.15 Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à
legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário,
promover diligência para dirimir a dúvida.

10.16 Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, oCa) Pregoeiro(a)
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.

10.17 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo
299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é
público, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da
penalidade estabelecida no artigo 70 da Lei Federal n. 10.520/02.

10.18 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante 10 classificado - será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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10.19 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.19.1 Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11 - DOS RECURSOS
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no
rnlnlrnoôü (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito

11.3 Após a manifestação de intenção de interpor recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de 03 (três) dias para apresentar o memorial recursal, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-Ihes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste edital.

11.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

11.6 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 70 da Lei nO
10.520/02 e legislação vigente.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇ.ÃO
12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da
convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois
por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

13.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da
convocação formal.
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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13.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

13.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente
será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no
ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei
8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

13.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande se reserva no
direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo
este o novo detentor.

13.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos
neste edital.

13.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará
disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é
retirado o edita I.

13.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de
Registro de Preços.

13.9 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro
de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial
deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

13.10 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de
decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos, que
deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por
análise contábil de servidores desiqnados pela Prefeitura de Várzea Grande.

13.11 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

13.12 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de
Várzea Grande solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-Io ao praticado no mercado.

13.13 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande poderá
rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1 0 (primeiro)
colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de
preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

13.14 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de
preços.

13.15 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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13.15.1 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no dital
e da Ata de Registro de Preços;

f

a
Fi: .
(fj)

I

13.15.2 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de
Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII,
XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

13.15.3 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho
decorrente deste Registro;

13.15.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
13.15.5 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.
13.16 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

13.17 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

13.18 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em
Edita!.

13.19 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da
garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.

13.20 Caso a Prefeitura de Várzea Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de
Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida.

13.21 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.

13.22 É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer
operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração.

14 - DO PREÇO REAJUSTE E REEQUILIBRIO
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
14.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e no Decreto n. 7.892/13.

14.3. DO REAJUSTE
14.3.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de
01 (um) ano, contados a partir da data de apresentação da proposta. Após um ano poderá
haver reajuste pelo IPCA.

14.4. DO REEQUILÍBRIO
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14.4.1. O valor da ata poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com
vista a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso Il,
alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subsequentes deste termo de referência.

14.4.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se
acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos
da ata.

14.4.3. Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais
sejam:
a) Elevação dos encargos do particular;
b) Ocorrência de evento posterior à assinatura da Ata de registro de preços;
c) Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da
empresa;
d) Imprevisibilidade da ocorrência do evento.

15 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, GARANTIAS, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
15.1 Os materiais envolvidos na execução dos serviços, deverão ser entregues pela empresa
vencedora do certame nos locais pré-determinados na ordem de fornecimento dentro da zona rural
e urbana do Município de Várzea Grande/MT, sendo que a mesma ficará responsável em levar,
montar e desmontar todo os equipamento, testar, inclusive com imediata substituição, caso haja
necessidade;

15.2 Todos os equipamentos e materiais deverão estar montados e disponíveis em até 3 horas
antecedentes ao evento (com exceção dos itens 42 a 58);

15.3 O prazo para execução deverá ser na hora, dia e local previamente designado pela
Contratante que deverá solicitar formalmente a prestação dos serviços, cabendo a contratada
prestar os serviços, disponibilizando tudo que for requisitado no local estabelecido, os serviços
deverão ser solicitados no prazo mínimo de;

15.3.1. De 15 (quinze) dias, quando se tratar de locação de espaço físico;
15.3.2. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço de instalação de palco e estrutura,
gerador de energia e banheiro químico;

15.3.3. De 05 (cinco) dias para entrega de serviços de confecção de materiais promocionais
e impressão digital, do recebimento do original.

15.3.4. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço locutor, cerimonialista, decoração,
Buffet e demais serviços;

15.4 Para os itens 42 a 46 (Refrigerantes)
15.4.1. Os refrigerantes deverão ser servidos gelados, e devem ser acondicionados em
embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega.

15.5 Para os itens 47 a 58 (Buffet).
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15.5.1. Logo após o encerramento do evento, todo e qualquer material relacionado om a"f
prestação dos serviços, deverá ser retirado e transportado pela empresa Contratada;

15.5.2. A composição dos salgados deverá obedecer na proporção de 30% de massa para
70% de recheio. Os recheios conterão carnes brancas ou vermelhas, sem pele ou gordura, e,
predominantemente, queijos brancos e presunto cozido;

15.5.3. As bebidas do Buffet deverão ser servidas geladas, e devem ser acondicionados em
embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega;

15.5.4. A contratada deve manter em seu quadro, profissional nutricionista a ser
responsável pela elaboração de cardápios nutritivos e balanceados, e pela implantação e
monitoramento dos padrões de qualidade exigidos por órgão competentes;

15.5.5. Os serviços, independente do número de participantes, a Contratada deverá estar
com tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a
realização do evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização
do mesmo;

15.5.6. A Contratada deverá providenciar o os serviços de acordo com o tipo de cardápio
discriminado pela Contratante;

15.5.6.1. A Contratada deverá respeitar as especificações descritas, a ser indicado
quando da solicitação do serviço;

15.5.6.2. A Contratada deverá diligenciar para que o Buffet seja servido nos
horários estabelecidos, verificando as reposições necessárias e a adequação do
serviço ao que foi solicitado, inclusive no que se refere ao cardápio;

15.5.6.3. TOdos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículos
com baú especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não
conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos
alimentos

15.6 DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.6.1. Para os itens 1 a 40 e 42 a 58
15.6.1.1. NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO.
15.6.2. Para o item 41.
15.6.2.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e
máximo de 0%

e 30%, respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes

condições:
a) É vedada a sub-rogação completa da obrigação.
a) E vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitação.
b) É vedada a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno
porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa
contratante.
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15.6.2.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada
juntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e
seus respectivos valores;
15.6.2.3. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

a) Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão,
aplicando-se o prazo para regularização previsto no § lOdo art. 4° do
Decreto nO 8.538, de 2015;
b) Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese
de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou
a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;
15.6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
15.6.4. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte.
16 - DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação das Notas Fiscais mensais, durante a vigência
da ata de registro de preços, apresentar todas às certidões de regularidade.
16.2. 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;
16.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;
17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Administração Pública Municipal,

de acordo com o especificado Termo de Referência, o qual, faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
ou condição aqui estabelecida;
17.2 Manter pessoal qualificado para prestação dos serviços, devendo obrigatoriamente o referido

pessoal estarem devidamente uniformizado e identificado de forma visível;
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prontamente bem como dar ciência a Administração Pública Municipal imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste;

17.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração Pública Municipal no tocante aos
serviços, assim como ao fiel cumprimento das obrigações aqui previstas.

17.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviço s e
fornecimento dos equipamentos e materiais, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza;

17.6 Comunicar imediatamente o Fiscal, sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

17.7 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

17.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-a independentemente da que será
exercida pela Secretaria solicitante;

17.9 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;

17.10 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto ora contratado, sem a
devida anuência e autorização da Administração Pública Municipal;

17.11 Será de inteira responsabilidade da Contratada a obtenção de licenças e/ou autorizações
legais pertinentes a utilização do seu serviço, como recolhimento de ART - Anotações de
Responsabilidade Técnica dos elementos estruturais sob sua responsabilidade (somente para onde
faz-se necessária apresentação da ART).

17.12 Nos casos de disponibilização de espaço (salas, auditório etc.) pela Contratante, a
Contratada se responsabiliza pelo seu correto uso, pela sua conservação, inclusive recolhimento de
material e execução de limpeza do ambiente após o evento, ressarcindo os eventuais prejuízos
ocasionais.

17.13 Durante o período em que se realizar o evento a Contratada deve manter um preposto no
local, devidamente munido de telefone celular, para orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens
ao contingente de pessoal alocado, com poderes para tomar decisões e resolver quaisquer
imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das
atividades, com exceção de eventos em que forem solicitados apenas serviços esparsos;

17.14 Quando da interação da Contratada com qualquer unidade da Contratante, fornecedora de
serviços e/ou materiais para o evento, havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que
venham a prejudicar a perfeita execução dos serviços, deverá a Contratada comunicar ao
representante da Contratante, em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando a correção
da situação apresentada;
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17.15 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
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17.16 A contratada será responsável pelas 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 dos serviços;

17.17 Executar os serviços, nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações exigidas, utilizando produtos de boa qualidade e dentro dos padrões
de higiene exigidos pelos órgãos competentes, sob pena de responsabilização. pelo
descumprimento;

17.18 Trocar imediatamente todo e qualquer produto que for exigido pelo fiscal de contrato, por
qualquer tipo de irregularidade que houver, e não estar dentro dos padrões exigidos no Termo de
Referência;

17.19 Todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos deverão estar inclusos no preço,
abrangendo todo material necessário para execução do objeto, não cabendo, posteriores, nem
quaisquer tipos de acréscimos que porventura possa ocorrer;

17.20 Para a locação de espaço a Contratada deverá apresentar alvará de funcionamento do ano
em exercício, expedido pelo órgão competente, em até 05(cinco) dias antecedentes ao evento.

17.21 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nO. 10.520/2002 e Lei nO. 8.666/93
17.22 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:
17.22.1. A fornecedora é obrigada ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldáIas na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos
serviços ou em conexão com ele;
c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato/ata de registro de

preços, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,
d) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca
das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.
e) Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nO 8.666/93 e alterações,
na Lei nO 10.520/2002 e Decreto Municipal 5.011/2011.

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

18.2 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste processo licitatório;
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18.3 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, Inclus

PROC. ADM. N. 461469/2017

liO~J -

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependên ci s
do Órgão;
18.4 Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da
apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;
18.5 Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela Contratada, podendo
intervir durante a sua execução e caso a Contratada não atender às solicitações da Contratant e nas
providências dos ajustes dentro dos prazos estabelecidos, poderão os serviços ser suspensos e
culminar com a rescisão contratual;
18.6 Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos
materiais, para imediata correção;
18.7 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
18.8 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela empresa contratada;
18.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
18.10 A Contratante poderá cancelar os pedidos de serviços, mediante comunicação à
Contratada, com antecedência mínima de 24 horas da data prevista para a realização do evento,
ressarcidas eventuais despesas efetuadas pela Contratada, quando houver o cancelamento da
Solicitação, desde que devidamente comprovadas, e quando verificada a total impossibilidade de
negociação para devolução dos recursos e/ou cancelamento do pedido destes junto aos
fornecedores contratados, ou ainda, quando não puder ser feita a realocação dos materiais para
outro evento;;
19 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes interessados poderão via chat,
manifestar interesse em reduzir seus preços ao valor da proposta mais bem classificada.
19.1.1 O licitante que manifestar interesse em figurar no cadastro de reserva deverá, após a
fase de competitiva encaminhar via email declaração que aceita reduzir o valor da proposta
mais bem classificada;
19.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da ultima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
19.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n. 7.892/13.
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grave;
20.5 MULTA;
20.5.1.Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento
convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL
correspondente a:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou
prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
a) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias
corridos, a partir do 10 dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20
(vinte) dias;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do
objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização 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, não comparecendo

à

Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.
20.5.2 A 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;
20.5.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de
cobrança Administrativa ou Judicial;
20.5.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou
fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
20.6 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS;
20.6.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos
inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo
defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva
intimação;
20.6.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com
a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
20.6.3 Por 06 (seís) meses nos seguintes casos:

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham
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b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços
contratados;
20.6.4 Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-Ias inadequadamente, no
que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste
ajuste;
d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador,
ensejando a rescisão do contrato.
20.7 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
20.7.1 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.
20.7.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração
Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos
casos a seguir indicados:
a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão
contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
d) Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que
evidenciem interesses escusos ou má-fé;
e) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
f) Reproduzir, divulgar ou uttllzar, 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 previstas neste
Termo de Referência, a 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.
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previsto na Lei nO 8.666.

20.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro;

21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, 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-Ihes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonornia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-é o dia do início
e incluir-se-à o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

21.7 O desatendirnerito de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo prevalecerá as deste Edltal,

21.9 O Edital está disponibilizado na íntegra no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br. e
também no endereço www.varzeagrande.mt.gov.br. Poderão os interessados estarem retirando o
edital impresso na Av. Castelo Branco n. 2500, bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, mediante o
recolhimento de 0,13 centavos de real por impressão, nos dias úteis, no horário das 08h à 12h e
das 14h às 18h.

22 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA C.F.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
ANEXO IV

HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E
PROPOSTA INDEPENDENTE.

ANEXO V

DECLARAÇAO DE CIENCIA

ANEXO VI

FICHA CADASTRAL

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

Várzea GrandejMT, 01 de Agosto de 2017.

Pablo Gustavo Moraes Pereira
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
TERMO DE REFERÊNCIA

N° 26/2017

Número do Processo

Exclusiva

461469/2017

ME/EPP?

O Sim IZINão

Reserva de quota
ME/EPP?
IZI Sim O Não

Objeto
Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para
prestação de serviços de organização de eventos em geral, compreendendo, logística,
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fomecimento de
materiais para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.
Valor total estimado

Vistoria?

R$ 2.610.528,05

o Obrigatória

~------------------------------~

Amostra/Demonstração?

O Sim IZI Não

O Facultativa

Admite subcontratação
IZISim DNão

IZI Não se aplica

Modalidade - Pregão

SRP?

Adjudicação

IZI Eletrônico DPresencial

IZISim DNão

O Global IZI Item DLote

Documentação de habilitação
Requisitos
1. Habilitação Jurídica
2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
3. Qualificação Econômico-Financeira
4. Qualificação Técnica
5.

Documentos Complementares

JUSTIFICATIVA DE COTA RESERVADA DE 25% PARA MEIEPP LC 123/06
Em todas as aquisições de bens de natureza divisível no SRP, deve ser reservada cota de
25% do total para as MEs e EPPs, conforme artigo 48, inciso II da LC 123/06 alterada pela
LC 147/2014.
Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande· Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.
Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou
as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, 110S termos do art.
8°, §4° do Decreto 11.8.538, de 2015.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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1. DA SECRETARIA GESTORA
Secretaria Municipal de Administração.
l,

1.1. DAS DEMAIS SECRETARIAS PARTICIPANTES
Secretaria Municipal de Defesa Social,
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Planejamento,
Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Govemo,
Procuradoria Geral,
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana,
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo,
Secretaria Municipal de Comunicação Social,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável.
1.2. DOS SECRETÁRIOS
Pablo Gustavo Moraes Pereira;
Alexander Torres Maia,
Kathe Maria Kholhase Martins,
Edson Roberto Silva,
Diógenes Marcondes,
Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa,
Sadora Xavier Fonseca Chaves,
Breno Gomes,
Silvio Aparecido Fidelis,
Kalil Sarat Baracat de Arruda,
Pedro Marcos Campos Lemos,
Helen Farias Ferreira.
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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2. DA CI DE ORIGEM N° 154/COMP-SAD/2017

DATA: 05/06/2017

3. DO OBJETO ESPECÍFICO
Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para
prestação de serviços de organização de eventos em geral, compreendendo, logística,
planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.
4. DA JUSTIFICATIVA
4.1. DA CONTRATAÇÃO
A contratação se justifica diante da necessidade desta Municipalidade estar realizando,
promovendo e divulgando eventos oficiais, como assinatura de Convênios, lançamento e
inauguração de obras, campanhas institucionais, campanhas sociais como Bolsa família,
Minha Casa Minha Vida, Exploração sexual de crianças, jovens e adolescentes, Violência
contra a mulher, PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outras; Os
eventos culturais - Aniversário da cidade, corrida pedestre que vem, se firmando como uma
das maiores do centro-oeste tendo inclusive, participação de atletas internacionais, festas
tradicionais e oficiais do Município: carnaval, festa do peixe em Bonsucesso, festa de N.Sa.
Da Conceição na Passagem da Conceição, Festa de N.S3• Da Guia - Padroeira da cidade,
apresentações artísticas, peças teatrais, shows musicais, poesia, dança dentre outras formas
artísticas, bem como, facilitar através da comunicação visual a promoção e a divulgação dos
eventos e atrativos do Município, visando o entretenimento, informação e publicidade das
atividades da prefeitura para a população Várzea-grandense e do Estado de Mato Grosso.
5. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES
CONFORME ANEXO I
6. DO CUSTO TOTAL ESTIMADO
O valor estimado totaliza a importância de global de R$ 2.610.528,05 (Dois Milhões
Seiscentos e Dez Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Cinco Centavos).
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000

5
8

v A

(X) Federal

RZEA

GRANDE

LICITAÇÃO
PMVG
" .• -_ 4

I~~"

ESTADO DE MATO GROSSO

~~~

~ -&
"I, At~ ~
~l.l_\~~&1~

~.

( ) Convênio
MUNIC PIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROC. ADM. N. 461469/2017
SUPERINTEND~NCIA DE LICITAÇÃO

7. DO RECURSO
(X) Próprio

'.9ao EI.t,onko

N. 38~2Uf .

( ) Estadual
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE
999
--,

PROJETO ATIVIDADE
2203

ELEMENTO DESPESA
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

999

1537

3.3.90.30/3.3.90.39

999

1538

3.3.90.30/3.3.90.39

999

1539

3.3.90.30/3.3.90.39

999

1540

3.3.90.30/3.3.90.39

999

1541

3.3.90.30/3.3.90.39

999

2080

3.3.90.30/3.3.90.39

999

2250

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

/""\

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

302

2094

3.3.90.39

302

1087

3.3.90.39

302

1402

3.3.90.39

999

2214

3.3.90.39

302

2113

3.3.90.39

302

2146

3.3.90.39

302

2112

3.3.90.39

302

2234

3.3.90.39

302

1484

3.3.90.39

302

1483

3.3.90.39

I
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Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, ~.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000

P59

LICITAÇÃO
PMVG

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNIClplO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTEND~NCIA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico N. 38/2017

PROC. ADM. N. 461469/2017

0021

1511

3.3.90.39

302

1502

3.3.90.39

307

1304

3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROJETO ATIVIDADE

FONTE

ELEMENTO DESPESA

999

2259

3.3.90.30/3.3.90.39

999

2260

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE

FONTE

ELEMENTO DESPESA

203/204/205/304

2269

3.3.90.30/3.3.90.39

204/304

2277

3.3.90.30/3.3.90.39

203/304

2275

3.3.90.30/3.3.90.39

204

2274

3.3.90.30/3.3.90.39

304

2274

205

2276

3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROJETO ATIVIDADE

FONTE

2082

999

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENtO DESPESA

999

2006

3.3.90.30/3.3.90.39

999

2090

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

999

1524

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700

Fone: (65) 3688-8000

6
0

ESTADO DE MATO GROSSO

a

i

MUNIC(PIO DE VÁRZEA GRANDE

I
§i

!

~~Ã\

J~'_~ / ~'

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDt:NCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 461469/2017

FONTE

"T'

LlCITAÇAo
PMVG

t-

PROJETO ATIVIDADE

~ ~ i,

Pregão Eletrônico\"t~w.oJl

1001

2165

3.3.90.30/3.3.90.39

999

2256

3.3.90.30/3.3.90.39

999

2261

3.3.90.30/3.3.90.39

I

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E
TURISMO
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

999

1170

ELEMENTO DESPESA
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

2054

999

ELEMENTO DESPESA
3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL
PROJETO ATIVIDADE
FONTE

2236

999

ELEMENTO DESPESA
3.3.90.30/3.3.90.39

9. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
( X ) Compras de materiais e bens comuns
\

( ) Compras de equipamento e materiais permanentes
( X ) Serviços comuns - manutenção/prestação de serviços.
) Serviços especializados
( ) Serviços técnicos - consultoria/auditoria/assessoria.
( ) Serviços de engenharia e obras
10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
10.1. A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em Cartório de Notas e Registros ou por publicação em órgão de imprensa oficial.
10.2. O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário.
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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10.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos e nem documentos cujas datas
estejam rasuradas.
10.4. 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.
10.5. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos

preferencialmente em ordem, com suas páginas numeradas sequencialmente, a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
10.5. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.5.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em VIgor, devidamente registrado no

órgão competente, acompanhados de todas as alterações e/ou consolidação e comprovação da
publicação no Diário Oficial dos atos constitutivos, quando se tratar de sociedade por ações;
10.5.2. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da
apresentação dos demais documentos exigidos no item anterior;
10.5.3. Apresentar o registro mercantil no órgão do comércio em se tratando de empresário;
10.5.4. Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.5.5. Os atos constitutivos apresentados deverão guardar similaridade entre o objeto social e

o objeto da contratação, sob pena de inabilitação;
10.5.6. Cópia autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento de identificação dos

responsáveis legais da empresa;
10.6. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.6.1. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ);
10.6.2. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E/OU

MUNICIP AL, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto Contratual;
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10.6.3. CERTIDÃO DE
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, da sede ou domicílio do licitante ou outra prova
equivalente, na forma da Lei;
10.6.3.1. Faz parte da prova de regularidade para com Fazenda Federal, a Certidão Conjunta
de Tributos Federais e Quanto á Dívida Ativa da União, situação do sujeito passivo em
relação a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a
terceiros, inclusive as inscritas em Dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), objeto de certidão específica., onde a mesma poderá ser retirada no Site:
www.receita.fazenda.gov.br;
10.6.3.2. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão
Negativa de Débito Fiscal (CND), específica para participar de licitações, onde a mesma
poderá se retirada no Site: www.sefaz.mt.gov.br. ou expedi da pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário da licitante.
10.6.3.3. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Certidão de
Tributos e da Dívida Ativa do Município, do domicílio ou sede da licitante;
10.6.4. Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços
(FGTS) pelo CNPJ ou pelo eEI;
10.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n" 12.440,
de 2011 e Resolução Administrativa n" 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST) em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele
tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou
de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TR T).
10.6.6. Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do
Município do respectivo domicílio tributário (ressalvam-se os casos de unificação de certidão
por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada).
10.6.7. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do
respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de
legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).
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10.6.8. Serão aceitas certidões positivas com efeito negativas para o presente processo
licitatório.
10.7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedi da pelo distribuidor da sede da
licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de
realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for
definido na própria certidão.
10.7.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos
termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta ..
10.7.2.1. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de "Recibo
de entrega de livro digital". Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos
livros contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
10.7.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao período de
existência da sociedade.
10.7.2.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte, que preencham as condições
estabelecidas no art. 34 da Lei n." 11.488/07, estão dispensadas do balanço patrimonial apenas
para fins fiscais. Assim, para a presente licitação, é OBRIGATÓRIA a apresentação desta
peça, dispensando-se apenas a publicação e a sua transcrição no livro diário;
10.7.2.4. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultado apresentados em uma das seguintes formas:
Publicados em Diário Oficial;
Publicados em Jomal;
Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante; e Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
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10.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.8.1. Para todos os Itens
10.8.1.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada em
cartório, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da
empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por
pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma
reconhecida em cartório.

7 1~.8.1.í~q'O~J atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:
a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no
item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.

b) É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, conforme
disposto no 'áW.a:JJP, ~B~lI!l§ff!28~~mZ!JO=lne 8=1U8S8Jd e SOweWJ!~ '8pepJ8J\ .ias JOd
10.8.2. Somente para os itens 28 a 32

uia 0ª:5etelSU!!.-e.JR~~~::&eI:lMi~~~~'~§)@iE!llri!lnhtaeªfIª~UPêI81t~Aett!1emsHho

so:5!lI.Je~aWwtL§làfª~lQ)MíUb~~W18lJlmú\~~~de da empresa.

.:ld8

10.8.2.2. Comprovação de o licitànte possuir na data prevista para a entrega da pr9ft0sta,

op ropeuod
.
OZ!10l e
profissional detentor certidão de acervo técnico para execução de serviço de características
. 0:5eJ8pUe 00 elUeOISeJ
semelhantes ao objeto contratado, sendo que para os servIçosde montagem ue palco
profIssIOnal engen!l'ei& apvi~pel.lpU.fa serviços de locação de grupo gerador eng~eiro
eletricista.
10.8.2.3. A comprovação do vínculo empregatício does) profissional(is) relacionado no item
10.8.2.2. deverá ser realizadaQjf~lliil.l:IO.Ln"
10.8.2.3.1. Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identificação do profissional;

58.

10.8.2.3.2. Será a mitI a a comprovação do vínculo promioni:) pOhmei~ de ton~to
prestação QQb'~ç~~Jkb'~9 Àe acordo com a legislaçã . " I . . I
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10.8.2.3.3. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será
feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada.
1.8~2.6. Declaração de que a empresa proponente possui todos os equipamentos necessários à
realização dos serviços contratados.
10.8.3. Somente para os itens 47 a 58
10.8.3.1. A empresa licitante deverá apresentar Licença da Vigilância Sanitária emitida pelo
órgão responsável no Município sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade.
10.8.3.2. A empresa licitante deverá apresentar Registro no Conselho Regional de
Nutricionista.
10.9 DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
10.9.1. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII, do artigo 70 da Constituição Federal.
10.9.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo em papel timbrado da licitante, firmada
pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e atestando, sob as penalidades
cabíveis a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação.
10.9.3. Declaração de que nos seus quadros não estão empregados, servidores púbicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão perante esta
Administração.
10.9.4. Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu
todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições dos
locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e, ainda, de aceitação das
exigências do Edital.
10.9.5. A validade dos documentos apresentados será aquela constante de cada documento ou
estabelecida em Lei. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade
aceitável o de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.
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10.9.6. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão,
responsabilizando-se
dúvidas ou esquecimento
por qualquer
de qualquer
ônusdetalhe
decorrentes
relativo
desses
a execução
fatos. do objeto,
10.9.7. Todo e qualquer documento apresentado em Língua Estrangeira em deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor publico
juramentado.
10.9.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente
inabilitado.
10.9.9. Verificado o atendimento das condições de habilitação de proponente de menor preço,
esta será declarada vencedora, sendo-Ihes adjudicado o objeto desta licitação.
10.9.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados, deverão ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no
prazo determinado no EDIT AL, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por meio do e-mail, Posteriormente, os documentos serão
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião
de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo determinado no EDIT AL,
após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou email.
10.9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis cio último exercício.
10.9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte será convocado para,
110 prazo

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
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O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da
sessão pública.

10.9.15. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:


Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CElS, mantido pela
Controladoria -Geral da União ( www.portaldatransparencia.gov.br/ceis );



Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

(www.cnj.jus.brlimprobidade adm/consultar requerido.php).


Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Administração Pública
Municipal, de acordo com o especificado Termo de Referência, o qual, faz parte deste
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

11.2. Manter pessoal qualificado para prestação dos servrços, devendo obrigatoriamente o
referido pessoal estarem devidamente uniformizado e identificado de forma visível;

11.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, onde se obriga a atender
prontamente bem como dar ciência a Administração Pública Municipal imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste;

11.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração Pública Municipal no tocante
aos serviços, assim como ao fiel cumprimento das obrigações aqui previstas.
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11.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos se lÇOS er
fornecimento dos equipamentos e materiais, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza;
11.6. Comunicar imediatamente o Fiscal, sobre qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
11. 7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
11.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços a que se obrigou, cabendolhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que
será exerci da pela Secretaria solicitante;
11.9. 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;
11.10. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto ora contratado, sem a
devida anuência e autorização da Administração Pública Municipal;
11.11. Será de inteira responsabilidade da Contratada a obtenção de licenças e/ou autorizações
legais pertinentes a utilização do seu serviço, como recolhimento de ART - Anotações de
Responsabilidade Técnica dos elementos estruturais sob sua responsabilidade (somente para
onde faz-se necessária apresentação da ART).
11.12. Nos casos de disponibilização de espaço (salas, auditório etc.) pela Contratante, a
Contratada se responsabiliza pelo seu correto uso, pela sua conservação, inclusive
recolhimento de material e execução de limpeza do ambiente após o evento, ressarcindo os
eventuais prejuízos ocasionais.
11.15. Durante o período em: que se realizar o evento a Contratada deve manter um preposto
no local, devidamente munido de telefone celular, para orientar, coordenar, acompanhar, dar
ordens ao contingente de pessoal alocado, com poderes para tomar decisões e resolver
quaisquer imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito
desenvolvimento das atividades, com exceção de eventos em que forem solicitados apenas
serviços esparsos;
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12.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, incl. siv
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às
dependências do Órgão;
12.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da
apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;
12.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela Contratada, podendo
intervir durante a sua execução e caso a Contratada não atender às solicitações da Contratante
nas providências dos ajustes dentro dos prazos estabelecidos, poderão os serviços ser
suspensos e culminar com a rescisão contratual;
12.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos
materiais, para imediata correção;
12.7. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
12.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela empresa contratada;
12.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.10. A Contratante poderá cancelar os pedidos de serviços, mediante comunicação à
Contratada, com antecedência mínima de 24 horas da data prevista para a realização do
evento, ressarcidas eventuais despesas efetuadas pela Contratada, quando houver o
cancelamento da Solicitação, desde que devidamente comprovadas, e quando verificada a
total impossibilidade de negociação para devolução dos recursos e/ou cancelamento do pedido
destes junto aos fornecedores contratados, ou ainda, quando não puder ser feita a realocação
dos materiais para outro evento;
13. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
13.1. Os materiais envolvidos na execução dos serviços, deverão ser entregues pela empresa
vencedora do certame nos locais pré-determinados na ordem de fornecimento dentro da zona
rural e urbana do Município de Várzea Grande/MT, sendo que a mesma ficará responsável em
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levar, montar e desmontar todo os equipamento, testar, inclusive com imediata substituição,
caso haja necessidade,
13.2. Todos os equipamentos e materiais deverão estar montados e disponíveis em até 3 horas

antecedentes ao evento (com exceção dos itens 42 a 58),
13.2. O prazo para execução deverá ser na hora, dia e local previamente designado pela

Contratante que deverá solicitar formalmente a prestação dos serviços, cabendo a contratada
prestar os serviços, disponibilizando tudo que for requisitado no local estabelecido, os
serviços deverão ser solicitados no prazo mínimo de:
13.2.1. De 15 (quinze) dias, quando se tratar de locação de espaço físico;
13.2.2. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço de instalação de palco e estrutura,

gerador de energia e banheiro químico;
13.2.3. De 05 (cinco) dias para entrega de serviços de confecção de materiais

promocionais e impressão digital, do recebimento do original.
13.2.4. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço locutor, cerimonialista, decoração,

Buffet e demais serviços;
13.3. Para os itens 42 a 46 (Refrigerantes)
13.3.1. Os refrigerantes deverão ser servidos gelados, e devem ser acondicionados em

embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega,
13.4. Para os itens 47 a 58 (Buffet).
13.4.1. Logo após o encerramento do evento, todo e qualquer material relacionado com a

prestação dos serviços, deverá ser retirado e transportado pela empresa Contratada;
13.4.2. A composição dos salgados deverá obedecer na proporção de 30% de massa para 70%

de recheio, Os recheios conterão carnes brancas ou vermelhas, sem pele ou gordura, e,
predominantemente, queijos brancos e presunto cozido;
13.4.3. As bebidas do Buffet deverão ser servidas geladas, e devem ser acondicionados em

embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega;
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13.4.4. A contratada deve manter em seu quadro, profissional nutricionista a ser responsá el

pela elaboração de cardápios nutritivos e balanceados, e pela implantação e monitoramento
dos padrões de qualidade exigidos por órgão competentes;
13.4.5. Os serviços, independente do número de participantes, a Contratada deverá estar com

tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a
realização do evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização
do mesmo;
13.4.6. A Contratada deverá providenciar o os serviços de acordo com o tipo de cardápio

discriminado pela Contratante;
13.4.6.2. A Contratada deverá respeitar as especificações descritas, a ser indicado quando da

solicitação do serviço;
13.4.6.3. A Contratada deverá diligenciar para que o Buffet seja servido nos horários

estabelecidos, verificando as reposições necessárias e a adequação do serviço ao que foi
solicitado, inclusive no que se refere ao cardápio;
13.4.6.5. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículos com baú

especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer
substância que possa acarretar lesão fisica, química ou biológica aos alimentos.
14. DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1. Para os itens 1 a 40 e 42 a 58
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.
14.2. Para o item 41
14.2.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e máximo de

0% e 30%, respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes condições:
14.2.1.1. É vedada a sub-rogação completa da obrigação.
14.2.1.2. E vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que

estejam participando da licitação.
14.2.1.3. É vedada a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que

tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.
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14.2.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão

indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a descrição dos
bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores;
14.2.3. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
14.2.3.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de

pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização
previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;
14.2.3.2. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção

da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução
total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;
14.2.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
14.2.5. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte.
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da

data da publicação, vedada sua prorrogação.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência da ata de
registro de preços, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União,
Trabalhista) .
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16.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devo I idas
fomecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejei ão,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
16.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigações.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS
17.1. Comete infração nos termos da Lei n" 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos
lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a
Contratada que:
a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;
d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
f) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; e
g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
a administração pública.
17.2. Nos termos do art. 7° da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o
município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de
referência e das demais penalidades legais, aquele que:
a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fomecimento quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
17.3. Com fundamento no ali. 90 da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.
8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
17.3.1. Advertência;
17.3.1.1. 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;
17.3.2. Multa;
17.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento
convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL
correspondente a:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou
prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias
corridos, a partir do 10 dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20
(vinte) dias;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do
objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à
Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.
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17.3.2.2. A Contratada não
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;

17.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de
cobrança Administrativa ou Judicial;

17.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou
fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

17.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
17.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos
inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo
defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;

17.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar
com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

17.3.3.3. 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 el ou serviços contratados;

17.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
a) Não concluir os fornecimentos el ou os serviços contratados;
a) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-Ias inadequadamente, no que
diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
a) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste
ajuste;
a) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador,
ensejando a rescisão do contrato.

17.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
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17.3.4.1 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.
17.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração
Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos
casos a seguir indicados:
a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão
contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
d) Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que
evidenciem interesses escusos ou má-fé;
e) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
f) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio 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 previstas neste Termo
de Referência, a 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.
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666.
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17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a g~vid
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.
18. DAS PUBLICAÇÕES
( x ) Internet
( x ) Jornal Oficial da União - D.O.U
( x ) Jornal Oficial do Município - AMM
( x ) Diário Oficial Eletrônico Tribunal de Contas Estadual - DOE/TCE
19. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
(

) Leilão

(

) Convite

(

) Concurso

(

) Compra Direta

(

) Inexigibilidade

(

) Tomada de Preços

(

) Concorrência Pública

( x ) Pregão Eletrônico/ Registro de Preços/ Menor Preço por Item! Cota Reservada
20. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
20.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.

20.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993.
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20.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis.
20.4. A fiscalização da futura Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente, ficará
a cargo dós seguintes servidores:
20.4.1. A Secretaria Municipal de Administração que designa neste ato a servidora Andrea
Luciana de Arruda, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG n? 797.706 SSP/MT e
inscrito no CPF sob o n°. 551.666.791-72, matrícula n° 118323, residente a Travessa da
Liberdade, N° 17, Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT.
20.4.2. A Secretaria Municipal de Defesa Social, que designa neste ato, a servidora Sirlei
Salete Piasecki, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n? 516110-0 SSP/MT e
inscrita no CPF sob o n", 428.054.01-15, Matricula n? 43769, domiciliada a Avenida da Feb,
N° 2.051, Lotearnento Manga, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT.
20.4.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social, que designa neste ato, a servidora
Jocileize Alcântara Rondon e Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n°
16911474 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n". 024.927.031-50, Matricula n" 109146, Cargo
de Gerente, domiciliada a Avenida da Feb, N° 1.203, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT,
CEP: 78.115-806.
20.4.4. A Secretaria Municipal de Planejamento, que designa neste ato, o servidor João
Carlos Cardoso, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 282.350 SSPIMT e
inscrito no CPF sob o n°. 201.827.241-15, Matricula n° 117355, Cargo: Superintendente,
domiciliado a Rua 2, Quadra 2, N° 490, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá/MT.
20.4.5. A Secretaria Municipal de Saúde, que designa neste ato, o servidor Walteir Barros
da Silva, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade RG n? 14933344-6 SSPIMT e inscrita
no CPF sob o n°. 705.204.701-25, Cargo: Gerente de Educação e Saúde, domiciliado a Rua
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Deputado Emanuel Pinheiro, N° 655, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, e
vava@hotmail.com, Telefone: (65) 99216-9904.
20.4.6. A Secretaria Municipal de Governo que designa neste ato, o servidor Gustavo Luiz
Corrêa da Costa, portador (a) da Cédula de Identidade RG n" 1039229-7 SSP/MT, CPF n°
695.817.541-72, matrícula: 18845, residente a Avenida General Ramiro de Noronha, Edifício
Mato Grosso, N° 150, 5° Andar, Cuiabá/MT.
20.4.7. A Procuradoria Geral do Município que designa neste ato, a servidora Edna de
Souza Meio, portador (a) da Cédula de Identidade RG n° 633.798 SSP/MT, CPF n"
615.724.971-49, residente a Avenida Senador Filinto Muller, N° 1.905, Edifício Viareggio,
Apartamento 403, Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT.
20.4.8. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que designa
neste ato, o servidor Ronny Carlos Martins, brasileiro, portador (a) da Cédula de Identidade
RG n" 662809 SSP/MT, CPF n° 631.095.731-72, matrícula n. 109003, residente a Rua J,
Quadra 16, Casa 18, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT.
20.4.9. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte de Lazer, que designa
neste ato, a servidora Amanda Ferreira Lima, portadora da Cédula de Identidade RG n°
2422076-0 SSPIMT e inscrito no CPF sob o n° 047.906.701-55, domiciliado a Rua da J,
Quadra 08, N° 13, Bairro Cohab Santa Izabel, Várzea Grande/MT.
20.4.10. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Econômico e Turismo que designa
neste ato, a servidora Erminia Porfiria de Campos Carmona, portador (a) da Cédula de
Identidade RG n" 798175-9 SSP/MT, CPF n° 532.167.501-59.
20.4.11. A Secretaria Municipal de Comunicação Social que designa neste ato, a servidora
Jane Cássia Duarte Lima Barros, portador (a) da Cédula de Identidade RG n" 0802016-7
SSP/MT, CPF n" CPF n" 459.523.881-91, matrícula 109066, domiciliada a Rua 20, Quadra
16, Casa 13, Residencial Jacarandá, Várzea Grande/MT.
20.4.12. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável
que designa neste ato, a servidora Ellen Cristina Moreno do Nascimento, portador (a) da
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Cédula de Identidade RG n° 15871134 SSP/MT, CPF n? 013.612.851-33, residente a Rua 20,
Quadra 18, Casa 01, Bairro Jardim Primavera, Várzea Grande/MT.

Várzea Grande, 10 de Julho de 2017.

Aline Arantes Correa
Elaboradora do Termo de Referência

De acordo:

Daniel Felipe Figueiredo de Arruda
Superintendente de Compras
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ANEXO I
DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES
Unidade

Código I

Item I

Valor

Especificações

I Valor Total

Qtd.

doTCE

de Medida

Unitário

Item exclusivo para ME/EPP
Metro

I

59.

I 403115-6 Serviço de confecção de faixa de divulgação em morim branco, altura 0,80 em com ripa no meio
e ripa dupla nas pontas, cores, com pintura de logomarcas e letreiros, instalada e retirada, zona

I 1.000 I

R$ 51,6667

I R$ 51.666,67

I 1.000 I

R$ 55,00

I R$ 55.000,00

100

R$ 110,50

R$ 11.050,00

Cód.: 2

urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Item exclusivo para ME/EPP
Metro

I

60.

I 317491-3 Serviço de confecção de faixa de divulgação em ráfia branca ou amarela, altura 0,80 em com uma
ripa no meio e ripa dupla nas pontas, cores, com pintura de logo marcas e letreiros, instalada e
retirada, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.

Cód.: 2

Item exclusivo para ME/EPP
Metro

I

218045-6 Serviço de confecção de faixa de divulgação em bagum vermelho, altura 0,80 em com ripa no

61.

Cód.: 2

meio e ripa dupla nas pontas, cores, com pintura de logomarcas e letreiros, instalada e retirada,

I

I

I

zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.

I

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br

I

I

I nq\
~
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Item exclusivo para ME/EPP

Pregão Eletrônico N. 38/2017
Metro

62.

313729-5 I Serviço de confecção de faixa de divulgação em Brim leve florescente verde limão, altura 0,80
Cód.: 2

em com ripa no meio e ripa dupla nas pontas, cores, com pintura de logomarcas e letreiros,

10
0

R$ 55,00

R$ 5.500,00

instalada e retirada, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.

306058-6 Quadrado
63.

Item exclusivo para ME/EPP I Metro

Várzea Grande/MT.

Cód.: 1074
Metro

Item exclusivo para ME/EPP
64.

I R$ 127,8050 I R$ 25.561,00

200

I I Serviço de aplicação de insulfilm blackout 1 a linha 100%, zona urbana e rural do Município de I

I 280548-0 I Serviço de aplicação de insulfilm espelhado 1 a linha 100%, zona urbana e rural do Município de
Várzea GrandelMT.

Quadrado I

100

I

R$ 164,16

I R$ 16.416,00

200

I

R$ 178,44

I R$ 35.688,00

100

I

R$ 199,85

I R$ 19.985,00

Cód.: 1074
Metro

Item exclusivo para MEIEPP
I 424647-0 I S . d ti - d d . . I b I . 8 . - di . 1 1

Quadrado I

65.

erviço e con ecçao e a eSlVO promoclOna ranco eitoso gramas, impressao igitaí, a ta
resolução, aplicado, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.

Cód.: 1074
Metro

Item exclusivo para MEIEPP
I 424854-6 I S . d nf - d desi fu d' - di . 1 . r d b

Quadrado I

66.

erviço e co ecçao e a eSlVO per ra o, impressao igitaí, cromia, ap ica o, zona ur ana e
rural do Município de Várzea Grande/MT.

I Cód.: 1074

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000
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Centímetro

Item exclusivo para ME/EPP
67.

291322-4

Quadrado
Serviço de confecção de placa em PVC adesivada, impressão digital padrão porta dupla face,
instalado, zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.

3,000

R$ 25,00

R$ 75.000,00

5.000

R$ 2,50

R$ 12.500,00

Cód.: 4

Item exclusivo para MEIEPP

68.

351957-0

Serviço de confecção de placa em aço inox escovado, adesivada, impressão digital e resinada,

Centímetro

cromia, padrão inauguração de obra, instalado, zona urbana e rural do Município de Várzea

Quadrado

GrandelMT.
Metro

Item exclusivo para ME/EPP
338592-2 Serviço de confecção de painel em chapa galvanizada, sendo fixação em madeira, adesivada,

Quadrado

50

R$ 190,65

R$ 9.532,50

100

R$ 489,82

R$ 48.982,00

50

R$ 157,45

R$ 7.872,50

69.

impressão digital, padrão lançamento de obras, instalado, zona urbana e rural do Município de

Cód.: 1074

Várzea Grande/MT.
Item exclusivo para MEIEPP
Serviço de confecção e instalação de fachada em alumínio composto - ACM sem avanço, sendo
70.

277178-0

Metro
Quadrado

estrutura metálica interna em metalon 20 x 40 mm na chapa 18, tratado com fundo zarcão
antiferrugem, programação visual em vinil impressol recorte sobreposto, zona urbana e rural do

Cód.: 1074

Município de Várzea GrandelMT.
7I.

240686-1

Metro

Item exclusivo para ME/EPP

-=

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000
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Serviço de confecção e instalação de letra caixa em chapa galvanizada ou material semelhante

Quadrado

tratado com fundo zarcão antiferrugem e pintada, zona urbana e rural do Município de Várzea
Cód.: 1074
GrandelMT.
Item exclusivo para ME/EPP

Metro

422389-6 Serviço de confecção e instalação de fachada em lona 440 g no ilhós ou envelopada sem avanço,

Quadrado

sendo estrutura metálica interna em metalon 20 x 40 mm na chapa 18, tratado com fundo zarcão

Cód.: 1074

50

R$ 182,08

R$ 9.104,00

72.
I

antiferrugem, zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/M'I'.
Item exclusivo para ME/EPP
Gelo em cubos, pacote com no mínimo 5kg produto fabricado para consumo humano isento de
73.

337576-5 sujidades, embalagem plástica, transparente, atóxica e fechada com especificação do produto,

Unidade
1.500

R$ 9,00

R$ 13.500,00

3.100

R$ 14,25

R$ 44.175,00

150

R$ 55,00

R$ 8.250,00

Cód.: 1

peso, marca do fabricante, data de fabricação, entregue no local do evento, zona urbana e rural do
Município de Várzea GrandelMT. Pacote.
Item exclusivo para ME/EPP
Unidade
74.

0001734

Gelo em barra, com no mínimo 10 kg, embalagem com especificação do produto, peso, marca do
fabricante, data de fabricação, entregue no local do evento, zona urbana e rural do Município de

Cód.: 1

Várzea GrandelMT. Barra.

I

75.

378625-0

Item exclusivo para ME/EPP

Diária

Serviço de locação de caixa térmica de no mínimo 360 litros com tampa, entregue no local do
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000
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evento, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT. Unidade.

Cód.: 1089

Item exclusivo para ME/EPP
Diária
76.

331522-3 I Serviço de locação de caixa térmica de no mínimo 280 litros com tampa, entregue no local do I

I 150

R$ 84,4333

R$ 12.665,00

Cód.: 1089

evento, zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT. Unidade.

Item exclusivo para MEIEPP
Serviço de locação de toalha de mesa 3,00 x 3,00 metros, cor a escolher pela contratante, entregue
77.

I 427503-9 I no local do evento, em caso em que haja necessidade de locações por dias consecutivos,

Diária

I

I

R$ 27,50

I

R$ 825,00

I 1.000 I

R$ 9,00

I

R$ 9.000,00

11.500 1

R$ 11,00

30

Cód.: 1089

providenciar a substituição das toalhas sujas por limpas, zona urbana e rural do Município de
Várzea GrandeIMT. Unidade.
Item exclusivo para ME/EPP
Serviço de locação de toalha de mesa 1,20 x 1,20 metros, escolher pela contratante, entregue no
78.

Diária

I 330968-1 I local do evento, em caso em que haja necessidade de locações por dias consecutivos, providenciar
Cód.: 1089
a substituição das toalhas sujas por limpas, zona urbana e rural do Município de Várzea
Grande/MT. Unidade.
Diária

Item exclusivo para ME/EPP
79.

341532-5

I

I R$ 16.500,00

I Serviço de locação de jogo de mesa com 04 cadeiras sem braço em plástico, cor branca, entregue Cód.: 1089
no local do evento. Disponibilizar conforme layout solicitado pelo Contratante.

Zona urbana e

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000
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Pregão Eletrônico N. 38/2017
rural do Município de Várzea Grande!MT. Jogo.

Item exclusivo para MEIEPP
Diária
80.

I 214947-8 I Serviço de locação de jogo de mesa com 04 cadeiras com braço em plástico, cor branca, entregue
no local do evento. Disponibilizar conforme layout solicitado pelo Contratante.

Zona urbana e

1 1.000 1

R$ 14,00

1 R$ 14.000,00

127.000 I

R$ 2,1667

I R$ 58.500,00

1 5.000 1

R$ 3,00

I R$ 15.000,00

1 R$ 190,00

I R$ 142.500,00

Cód.: 1089

rural do Município de Várzea Grande!MT. Jogo.
Item exclusivo para ME/EPP
Diária

I 214944-3 I Serviço de locação de cadeiras plásticas sem braço, cor branca, entregue no local do evento.

81.

Disponibilizar conforme layout solicitado pelo Contratante. Zona urbana e rural do Município de Cód.: 1089
Várzea Grande/MT. Unidade.
Item exclusivo para MEIEPP
Diária

I 214943-5 I Serviço de locação de cadeiras plásticas com braço, cor branca, entregue no local do evento.

82.

Disponibilizar conforme layout solicitado pelo Contratante. Zona urbana e rural do Município de Cód.: 1089
Várzea Grande!MT. Unidade.
Cota principal em 75%
83.

Hora

I 214994-0 I

I

750

Serviço de locação de sonorização móvel - carro de som, veículo com motorista e combustível, Cód.: 1091
sistema de som composto no mínimo de 01 toca CD, 02 microfones sendo 01 sem fio, 01 rnixer
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000
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de 04 canais, 02 módulos de 400 we 04 auto falantes de 300 w, zona urbana e rural do Município
de Várzea Grande/MT.

Cota reservada para ME/EPP em 25%
Serviço de locação de sonorização móvel - carro de som, veículo com motorista e combustível, I
84
.

Hora

214994-0 I sistema de som composto no mínimo de 01 toca CD, 02 microfones sendo 01 sem fio, 01 rnixer

250

R$ 190,00

R$ 47.500,00

100

R$ 380,00

R$ 38.000,00

50

R$ 1.450,00

R$ 72.500,00

Cód.: 1091
de 04 canais, 02 módu!os de 400 w e 04 auto falantes de 300 w, zona urbana e rural do Município
de Várzea Grande/M'I',
Item exclusivo para ME/EPP

85
.

Unidade

275541-6 I Serviço de edição e gravação de áudio em CD Room em ate 01 minuto, podendo ser voz

Cód.: 1

masculina ou feminina. Gravação exclusiva para sonorização ambulante móvel. Unidade.
Item exclusivo para ME/EPP

Locação de palco modular para evento de pequeno porte - obedecendo às seguintes
especificações: dimensões: 11 metros de frente x 5,50 metros de profundidade; com variação de 12 I Diária
86.

316944-8 I metro, cobertura em tendas tencionadas, pé direito de 3,00 metros e escadas de acesso; piso em
estrutura de alumínio com compensado de 20mm; e altura mínima de 1,50 metros. Incluso

ICód.: 1089

montagem e desmontagem. Deve possuir acompanhamento de engenheiro responsável. Zona
urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT. Unidade.
L_ __ _L
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Item exclusivo para ME/EPP
Locação de palco modular para evento de médio porte, obedecendo às seguintes especificações:

87
.

dimensões: 12 metros de frente x 10 metros de profundidade, com variação de Y2 metro; altura do
391378-3 I. pISO: rrumrna
,.
de,1metros
50
I e em
b ona tenciona
dI'
di . d 500
o so o; dco ertura
a com pe ireitod e ,

Diária
5

ê

metros, fechamentos laterais e fundos; escadas de acesso. Incluso montagem e desmontagem.

R$ 3.766,6667 I R$ 18.833,33

I Cód.: 1089

Deve possuir acompanhamento de engenheiro responsável. Zona .urbana e rural do Município de
Várzea Grande/MT. Unidade.
Item exclusivo para ME/EPP
Locação de grupo gerador móvel, com capacidade mínima de 80 kva - trifásico, tensão
440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db
@ 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte

88.

rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro
374122-2 I d b
d
b
-'
di .
.Id
h
d
e arramento e co re para conexao mterme iana com ISO a ores e c ave reversora para uas
fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo

Diária
15

R$ 1.650,00

R$ 24.750,00

I Cód.: 1089

custo de combustível, transportes e instalação com ponto de aterrarnento para proteção composto
de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm2, no
mínimo, com 5 metros com conectores. Instalação deve ser acompanhada por engenheiro
responsável, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.

Prefeitura Municipal de Várzea ·Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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Item exclusivo para ME/EPP
Locação de grupo gerador móvel, com capacidade mínima de 180 kva - trifásico, tensão
440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db
@ 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte
rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm141ances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro
89.

344744-8 de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas

Diária
5

R$ 2.766,6667

R$ 13.833,33

3

R$ 4.733,3333

R$ 14.200,00

Cód.: 1089

fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo
custo de combustível, transportes e instalação com ponto de aterramento para proteção composto
de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 111m2, no
mínimo, com 5 metros com conectores. Instalação deve ser acompanhada por engenheiro
responsável, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Item exclusivo para MEJEPP
Locação de grupo gerador móvel, com capacidade mínima de 450 kva - trifásicos, tensão
440/330/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 82 db

@ 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte
90.

Diária

344746-4 rápido, com 02 jogos de cabos de 120 mm/41ances/25 metros flexíveis (120mm x 4 x 25m),
quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para

Cód.: 1089

duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador,
incluindo custo de combustível, transportes e instalação com ponto de aterramento para proteção
composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16
mrn2, no mínimo, com 5 metros com conectores. Instalação deve ser acompanhada por
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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engenheiro responsável, zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.

Item exclusivo para ME/EPP
Serviço de locação de climatizador de evaporativo portátil, tipo pedestal, com reservatório de
água com capacidade mínima de 100 litros, autonomia de 10 a 12 horas por abastecimento,

91.

421197-9

I

alcance frontal mínimo de 15 metros, nível ruído máximo de 70DB, fluxo de ar 1O.000M3/H,
b
etc., quando
da necessidade.
proviidenci
encrar a aptad oresde etncos, I'ca. os, extensoes,

Diária
70

R$ 310,00

R$ 21.700,00

10

R$ 766,2050

R$ 7.662,05

20

R$ 1.375,00

R$ 27.500,00

Cód.: 1089

Disponibilização do profissional técnico para operaciona1ização com controle de temperatura
através de mangueiras e tanque condutores de água, Voltagem 110 ou 220 volts. Responsabilizarse pelo fornecimento de água, independente do local, durante todo o evento. Zona urbana e rural
92.

do Município de Várzea Grande/MT.

Unidade
Cód.: 1

Item exclusivo para ME/EPP

I

337229-4 Serviço de locutor ou apresentador ou entrevistador, quando solicitado deverá ser profissional
qualificado. Carga horária de 04 (quatro) horas, zona urbana e rural do Município de Várzea
93.

Grande/MT.

Unidade
Cód.: 1

Item exclusivo para ME/EPP
426111-9
Serviço de cerimonialista; conferir se todos os detalhes e serviços estarão prontos e se serão
entregues como o combinado, orientar a chegada dos convidados e/ou participantes às mesas

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso c Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65)3688-8000
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junto com a equipe de recepcionistas, estar atento para que tudo ocorra dentro da normalidade e
tomar providências em algum contratempo ou emergência, organizar fotos, organizar a saída dos
participantes, verificar se não foi esquecido nada no evento, enfim, ser o responsável pelo bom
andamento do evento, em todos os detalhes. Carga horária de 08 (oito) horas, zona urbana e rural
do Município de Várzea Grande/MT.
Item exclusivo para MEIEPP

Metro

423976-8
94.

Serviço de decoração para eventos de pequeno e médio porte com TNT, isopor, de acordo com o

200

R$ 240,00

R$ 48.000,00

50

R$ 733,3333

R$ 36.666,67

Cód.: 2
tema, montagem no evento, zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Item exclusivo para ME/EPP
Serviço de decoração: Arranjos de flores: 01 arranjo para mesa de Buffet com flores da estação,
95.

359190-5 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia - tipo chão, com 1,20m de largura e 0,80 de altura

Unidade
Cód.: I

cada, com flores da estação, montagem no local do evento, zona urbana e rural do Município de
Várzea Grande/MT.
Item exclusivo para ME/EPP
,

Serviço de decoração contendo mesa para autoridades com 12 lugares com tolha plissada;
96.

,

Unidade

222724-0 cadeiras em estilo material com capas; tapete medindo 4 x 6 metros cada; 6 plantas de tamanho
grande (do tipo areca, rafis e fênix); 1 arranjo de flores nobres naturais para frente da mesa de

20

R$ 3.200,00

R$ 64.000,00

Cód.: 1

autoridades, medindo no mínimo 80 em de largura e 5 arranjos de flores nobres naturais
localizados, montagem no local do evento, zona urbana e rural do Município de Várzea

J.! O'
»1
1~ .,,1

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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Grande/MT.

Item exclusivo para ME/EPP
Diária
97.

429484-0

Locação de vasos ornamentais de plantas e folhagens kit com 3 (três) vasos tamanhos médios e
grandes, (do tipo areca, rafis e fênix) para decoração das áreas de circulação. Várzea Grande, zona

50

R$ 310,00

R$ 15.500,00

400

R$ 113,3333

R$ 45.333,33 I

15

R$ 4.926,6667

R$ 73.900,00

Cód.: 1089

urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT. Kit.
Item exclusivo para MEJEPP
Cento
98.

374012-9

Serviço de decoração para eventos de pequeno e médio porte com balões diversos e gás hélio, de
acordo com o tema, montagem no evento, zona urbana e rural do Município de Várzea

Cód.: 36

Grande/MT.
Item exclusivo para MEJEPP
Serviço de locação e espaço fisico fechado para eventos, com capacidade para 300 a 900 pessoas,
99.

326803-9

Diária

com toda estrutura adequada de climatização, iluminação e sonorização, cadeiras, mesas plenária
e de suporte, banheiros feminino e masculino e estacionamento para no mínimo 200 veículos,

cea. 1089

com todos os requisitos exigidos legalmente em relação às normativas de segurança, no município
de Várzea Grande.
-

- -

-

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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Item exclusivo para ME/EPP

Refrigerante a base de cola, light com aroma natural, sabor suave, embalagem, contendo 2 litros,
100.

PMVG

149300-0 com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto

Unidade
500

R$ 9,10

R$ 4.550,00

4.500

R$ 9,10

R$ 40.950,00

4.500

R$ 8,1667

R$ 36.750,00

500

R$ 8,1667

R$ 4.083,33

Cód.: 1

deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Entregue no local do
evento zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Item exclusivo para ME/EPP
Refrigerante a base de cola, com aroma natural, sabor suave, embalagem, contendo 2 litros, com
10l.

Unidade

230869-0 identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá
ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Entregue no local do evento

Cód.: 1

zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.
Item exclusivo para ME/EPP
Refrigerante a base de guaraná, com aroma natural, sabor suave, embalagem, contendo 2 litros,
102.

3554-8

Unidade

com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto
deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Entregue no local do

Cód.: 1

evento zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Unidade

Item exclusivo para ME/EPP
103.

248403-0
Refrigerante a base de guaraná, light com aroma natural, sabor suave, embalagem, contendo 2

Cód.: I

litros, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O
.~-

\
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produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Entregue no
local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Item exclusivo para ME/EPP
Refrigerante a base de Laranja, com aroma natural, sabor suave, embalagem, contendo 2 litros,
104.

427198-0 com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto

Unidade
1.000

R$ 8,1667

R$ 8.166,67

Cód.: 1

deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Entregue no local do
evento zona urbana e rural do Município de Várzea GrandelMT.
Cota principal em 75%
Kit eventos para 50 pessoas contendo 300 salgados (coxinha, kibe, esfirra, bolinha de queijo,
105.

0000689

risoles de queijo com presunto, risoles de catupiry com milho, croquete de carne, enrolado de

Kit
750

R$ 216,6667

R$ 162.500,00

250

R$ 216,6667

R$ 54.166,67

Cód.: 1138

salsicha), devidamente embalados. Entregue no local do evento zona urbana e rural do Município
de Várzea GrandelMT.
Cota reservada para MEIEPP em 25%
Kit eventos para 50 pessoas contendo 300 salgados (coxinha, kibe, esfirra, bolinha de queijo,
106.

0000689

risoles de queijo com presunto, risoles de catupiry com milho, croquete de carne, enrolado de

Kit
Cód.: 1138

salsicha), devidamente embalados. Entregue no local do evento zona urbana e rural do Município
de Várzea GrandelMT.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov,br··
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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Item exclusivo para ME/EPP

Pregão Eletrônico N. 38/2017

Kit lanche tipo cachorro quente contendo no mínimo: 01 pão de cachorro quente, 01 salsicha
inteira, molho de tomate, milho e batata palha. O cachorro-quente, deverá estar acondicionado em I
107.

416183-1

Kit

saco plástico atóxico, transparente e resistente, de maneira higiênica e ordenada, sem danos ao
formato do pão, e com guardanapos de papel. Incluso, suco de frutas natural em embalagem

5.000

R$ 10,40

R$ 52.000,00

13.950

R$ 10,9333

R$ 152.520,00

4.650

R$ 10,9333

R$ 50.840

I Cód.: 1138

plástica de no mínimo 350 ml. Entregue no local do evento zona urbana e rural do Município de
Várzea Grande/MT.
Cota principal em 75%
Kit lanche contendo no mínimo: 01 pão francês, 01 fatia de presunto, 01 fatia queijo tipo
108.

Kit

mussarela e margarina. Deverá estar acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e

38253-1

resistente, de maneira higiênica e ordenada, sem danos ao formato do pão, e com guardanapos de I Cód.: 1138
papel. Incluso, suco de frutas natural em embalagem plástica de no mínimo 350 ml. Entregue no
local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.
Cota reservada para MEIEPP em 25%
Kit lanche contendo no mínimo: 01 pão francês, 01 fatia de presunto, O 1 fatia queijo tipo

109.

Kit

I

38253-1 mussarela e margarina. Deverá estar acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e
resistente, de maneira higiênica e ordenada, sem danos ao formato do pão, e com guardanapos de I Cód.: 1138
papel. Incluso, suco de frutas natural em embalagem plástica de no mínimo 350 m1. Entregue no

--='j

local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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Item exclusivo para ME/EPP
Serviço por pessoa de Buffet, almoço/jantar comercial, (sem bebida alcoólica), O I tipo de salada,
01 tipo de arroz, 01 tipo de carne, 01 tipo de massa, 01 guarnição (legumes), 02 tipos de

I 215619-9 I refrigerantes (normal e diet.), 01 tipo de suco, 01 tipo de água, 01 tipo de sobremesa, utensílios:

110.

copos descartáveis, bandejas, jarras, e talheres de inox, guardanapo de papel, toalhas para mesas

Unidade

I 1.000 I

R$ 56,6667

I R$ 56.666,67

I 1.000 I

R$ 60,00

I R$ 60.000,00

Cód.: I

(Buffet e outras), suporte para pratos e talheres, atendente: 01 garçom devidamente uniformizados
para cada 50 pessoas. Entregue no local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea
GrandelMT. Pessoa.
Item exclusivo para ME/EPP
Serviço por pessoal de Buffet, almoço/jantar executivo tipo 01, (sem bebida alcoólica), 02 tipo de
arroz, 02 tipos de salada, 02 tipos de carne, 01 tipo de massa, 02 tipos de refrigerantes (normal e

I 389460-6 I diet.), 02 tipos de sucos natural, 01 tipo de água, 02 tipos de sobremesa, utensílios: copos de vidro

111.

(água, refrigerante) bandejas, jarras e talheres de inox, guardanapo de papel, toalhas para mesa
(Buffet e outras, suporte para pratos e talheres, rechaud para pratos quentes, atendente: 01 garçom

Unidade
Cód.: 1

a cada 50 pessoas, supervisor de salão e todos devidamente uniformizados). Entregue no local do
evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT. Pessoa.
Item exclusivo para ME/EPP
112.

Unidade

347165-9

500
Serviço por pessoal de Buffet, almoço/jantar executivo tipo 02, (sem bebida alcoólica), 02 tipos

R$ 52,50

R$ 26.250,00

Cód.: 1

de arroz, 02 tipos de salada, 02 tipos de carne, vermelha e branca, O 1 tipo de peixe ou fruto do

Prefeitura Municipal de Várzea Grande- www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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mar, 01 guarnição (legumes), 01 tipo de massa, 02 tipos de refrigerantes (normal e diet.), 02 tipos
de sucos natural, 02 tipos de água (c/gás e normal), 03 tipos de sobremesa, utensílios: copos de
vidro (água e refrigerante), bandejas, jarras e talheres de inox, guardanapo de papel, toalhas para
mesa (Buffet e outras), suportes para pratos e talheres, réchaud para pratos quentes, atendentes: 01
garçom para cada 50 pessoas, supervisor de salão, todos devidamente uniformizados. Entregue no
local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT. Pessoa.
Cota principal em 75%
Serviço por pessoa de Buffet, coffe break tipo 02, 03 tipos de salgado (kibe, risoles, croquete
frango, bolo queijo), 02 tipo de sanduíche, 02 tipo de bolo ou biscoito doce, 02 tipo de suco de

I

347161-6 fruta natural, 02 tipo de refrigerante, convencional e diet, (coca e guaraná), 04 tipo de frutas ou
113.

Unidade
6.300

R$ 24,00

R$ 15l.200,00

2.100

R$ 24,00

R$ 50.400,00

salada de frutas com mínimo 04 tipos de frutas, utensílios: copos de vidro, bandeja, jarras e I Cód.: I
talheres de inox, guardanapo de papel e toalha de mesa (mesa do Buffet), suportes para jarra,
pratos e talheres, 1 atendente devidamente uniformizado para cada 50 pessoas. Entregue no local
do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MI'. Pessoa.
Cota principal em 25 %

I

Serviço por pessoa de Buffet, coffe break tipo 02, 03 tipos de salgado (kibe, risoles, croquete Unidade

I

347161-6 frango, bolo queijo), 02 tipo de sanduíche, 02 tipo de bolo ou biscoito doce, 02 tipo de suco de

114.

Cód.: 1
fruta natural, 02 tipo de refrigerante, convencional e diet, (coca e guaraná), 04 tipo de frutas ou

salada de frutas com mínimo 04 tipos de frutas, utensílios: copos

de vidro, bandeja, jarras e

I

I

I talheres de inox, guardanapo de papel e toalha de mesa (mesa do Buffet), suportes para jarra, I

I

I

I

I_--=~ ~ \
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pratos e talheres, 1 atendente devidamente uniformizado para cada 50 pessoas. Entregue no local
do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/M'I'. Pessoa.

Cota principal em 75%
Serviço por pessoa de Buffet, coffee break tipo 01, 04 tipos de salgado (pastel, esfirra, bolo
queijo, bolo arroz), 02 tipos de bolo ou biscoito doce (bolo fubá, bolo cenoura com chocolate), 01
115.

Unidade

I

215625-3 suco de fruta natural, 02 tipo de refrigerantes (convencional e diet., coca e guaraná), utensílios:

12.750

R$ 24,1667

R$ 308.125,00

4.250

R$ 24,1667

R$ 102.708,33

Cód.: 1

copos de vidro, bandejas, e talheres de inox, guardanapo de papel e toalha de mesa (mesa do
Buffet), suporte para talberes, pratos etc., 01 atendente devidamente uniformizado para cada 50
pessoas. Entregue no local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.
Pessoa.
Cota principal em 25 %
Serviço por pessoa de Buffet, coffee break tipo 01, 04 tipos de salgado (pastel, esfirra, bolo

Unidade

queijo, bolo arroz), 02 tipos de bolo ou biscoito doce (bolo fubá, bolo cenoura com chocolate), 01
116.

I

215625-3 suco de fruta natural, 02 tipo de refrigerantes (convencional e diet., coca e guaraná), utensílios:

Cód.: 1

copos de vidro, bandejas, e talheres de inox, guardanapo de papel e toalba de mesa (mesa do
Buffet), suporte para talheres, pratos ete., 01 atendente devidamente uniformizado para cada 50
pessoas. Entregue no local do evento zona urbana e rural do Município de Várzea Grande/MT.
Pessoa.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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Pregão Eletrônico N. ~8/~O17

ANEXO 11 - MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS
'(papel timbrado da emnresa)
jÀ: Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Pregão Eletrônico n. _/2017
~essão Pública: _/_/2017, às _hs.
IDENTIFICAÇ_ÃO DO PROPONENTE
Nome de Fantasia:

~azão Social:
pNPJ:

nsc. Est.:

~ndereço:
~airro:

tidade:

PEP:

~-mail:

l'elefone:

Fax:

tontato:

Irelefone:

Banco:

Conta Bancária:

Nome e n° da Agência:
PROPOSTA DE PRE~OS POR ITEM
Descrição dos serviços, marca, quantidades, valores unitários e totais
Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor proposto todas as despesas com mão-

~e-obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais
~, ainda, os gastos com transporte.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega:
de

de 2017.

,_

Representante Legal (carimbo e assinatura)
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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ANEXO 111 - MODELO

(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. _/2017

DECLARACÃO

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.
Declaração que não possui no seu quadro de funcionários,
servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes
para decidir no âmbito da empresa.
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 ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou
publico de outorga de mandado, conforme modelo anexo
_____ , __ de

___________________ de 2017.

Representante Legal
Nome: ____________________________________ _
RG _______________________________________________ _

CPF ______________________________________ _

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá
declarar expressamente.
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ANEXO IV - MODELO
(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico N. __ /2017
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
DECLARACÃO
Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as
penas da lei, que:
Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os documentos de
regularidade fiscal com as restrições a seguir:
_________________ validade _________________________________ _
_________________ vaI idade, __________________________________
Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar N° 123/2006.
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 2017

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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Pregão Eletrônico N. 38/2017
ANEXO V - MODELO

(Papel timbrado da empresa)
DECLARACÃO DE CIÊNCIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.: _j2017
DATA DA ABERTURA: _j_j2017
HORÁRIO: _h_mino
CNP
J
N ________________________ _
e
Insc.
Estadual
n.
_________________ , por intermédio do seu representante legal o Sr(a)
portador(a)
da
Cédula
de
Identidade
RG
N
___________ e do CPF N
, declara para os devidos fins e
sob as penas da lei que:
A

inscrita

Empresa

no

Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no
EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.__j2017, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL
DE VÁRZEA GRANDE.
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.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
___________ de ______________________________ de 2017

REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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ANEXO VI- MODELO FICHA CADASTRAL
\

I N. /2017

PREGAO
PRESENCIAL ( ) ELETRONICO (X )
RAZAO SOCIAL
FANTASIA
NOME DOS SOCIOS
R
I
G

J

I

CP
F

I

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA
BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CE
P

) MICRO EMPRESA
GRANDE PORTE

PORTE DA
EMPRESA
)EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

) SIM

N.
TELEFONE
EMAIL

)EMPRESA DE MEDIO E
) NAO

INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL

CNPJ

N. FAX

I
N°. REG. JUNTA COMERCIAL

DATA DO REG. NA JUNTA COMER.

NOME DO RESPONSAVEL

N°. TELEFONE CELULAR

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇAO

N°. TELEFONE CELULAR

NOME
BANCO

N°. AGENCIA

I

LICITAÇÃO
PMVG

N°. CONTA
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ESTADO DE MATO GROSSO
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SUPERINTEND~NCIA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N. 38/2017
ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Walidade: 12 Mese
Pelo presente INSTRUMENTO, o Município de Várzea Grande pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ-MF n. 03. 507.548/0001-10, situado na Av. Castelo Branco
n. 2500, bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
neste ato sendo representada pelo(a) Secretário(a) , inscrita no CPF
n. , denominada ÇONTRATANTE(S), e de outro lado a empresa
_______________ , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF
____________ , situada na
, sendo representada neste
ato pelo Sr.(a)
inscrito no CPF n.
_________ -,-- _____________________ , vencedora dos itens, considerando o julgamento de
menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. _/2017,
bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançadas por itens, 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
nO 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no
Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações, que regulamenta o SRP e Decretos
Municipais N. 09/2010, Decreto 61/2014 em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente Licitação tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, COMPREENDENDO, LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO
OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER As
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Parágrafo Único - A execução do objeto aqui tratado obedecerá, fiel e integralmente, o
(a) Pregão Eletrônico, e a proposta da CONTRATADA, nesta ordem, ambos constantes no(s)
processo(s) administrativo(s) na. 201_ que passa a fazer parte integrante deste
instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 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 - GERÊNCIADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal Secretaria Municipal de
Administração, no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas questões
legais.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
4.1 Os preços registrados, a especificações dos serviços, os quantitativos, empresas
fornecedoras encontram-se elencados no relatório de vencedores do sistema e abaixo, em ordem
de classificação no processo licitatório do Pregão Eletrônico n. _/2017.
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
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DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, GARANTIAS, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

5.1 Os materiais envolvidos na execução dos serviços, deverão ser entregues pela empresa
vencedora do certame nos locais pré-determinados na ordem de fornecimento dentro da zona rural
e urbana do Município de Várzea Grande/MT, sendo que a mesma ficará responsável em levar,
montar e desmontar todo os equipamento, testar, inclusive com imediata substituição, caso haja
necessidade;
5.2 Todos os equipamentos e materiais deverão estar montados e disponíveis em até 3 horas
antecedentes ao evento (com exceção dos itens 42 a 58);
5.3 O prazo para execução deverá ser na hora, dia e local previamente designado pela
Contratante que deverá solicitar formalmente a prestação dos serviços, cabendo a contratada
prestar os serviços, disponibilizando tudo que for requisitado no local estabelecido, os serviços
deverão ser solicitados no prazo mínimo de;
5.3.1. De 15 (quinze) dias, quando se tratar de locação de espaço físico;
5.3.2. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço de instalação de palco e estrutura,
gerador de energia e banheiro químico;
5.3.3. De 05 (cinco) dias para entrega de serviços de confecção de materiais promocionais e
impressão digital, do recebimento do original.
5.3.4. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço locutor, cerimonialista, decoração,
Buffet e demais serviços;

5.4 Para os itens 42 a 46 (Refrigerantes)
5.4.1. Os refrigerantes deverão ser servidos gelados, e devem ser acondicionados em
embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega.
5.5
Para os itens 47 a 58 (Buffet).
5.5.1. Logo após o encerramento do evento, todo e qualquer material relacionado com a
prestação dos serviços, deverá ser retirado e transportado pela empresa Contratada;
5.5.2. A composição dos salgados deverá obedecer na proporção de 30% de massa para
70% de recheio. Os recheios conterão carnes brancas ou vermelhas, sem pele ou gordura, e,
predominantemente, queijos brancos e presunto cozido;
5.5.3. As bebidas do Buffet deverão ser servidas geladas, e devem ser acondicionados em
embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega;
5.5.4. A contratada deve manter em seu quadro, profissional nutricionista a ser responsável
pela elaboração de cardápios nutritivos e balanceados, e pela implantação e monitoramento
dos padrões de qualidade exigidos por órgão competentes;
5.5.5. Os serviços, independente do número de participantes, a Contratada deverá estar com
tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a
realização do evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização
do mesmo;
5.5.6. A Contratada deverá providenciar o os serviços de acordo com o tipo de cardápio
discriminado pela Contratante;
5.5.6.1. A Contratada deverá respeitar as especificações descritas, a ser indicado
quando da solicitação do serviço;
5.5.6.2. A Contratada deverá diligenciar para que o Buffet seja servido nos horários
estabelecidos, verificando as reposições necessárias e a adequação do serviço ao que
foi solicitado, inclusive no que se refere ao cardápio;
5.5.6.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículos com
baú especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil- CEP 78125-700
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qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos
alimentos
5.6 DA SUBCONTRATAÇÃO.

5.6.1. Para os itens 1 a 40 e 42 a 58
5.6.1.1. NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO.
5.6.2.
Para o item 41.
5.6.2.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e
máximo de 0% e 30%, respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes
condições:
a)
É vedada a sub-rogação completa da obrigação.
b)E vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitação.
c) É vedada a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno
porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante
5.6.2.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada
juntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus
respectivos valores;
5.6.2.3. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
a) Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicandose o prazo para regularização previsto no § lOdo art. 4° do Decreto nO
8.538, de 2015;
b) Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese
de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;
5.6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
5.6.4. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Administração Pública Municipal,
de acordo com o especificado Termo de Referência, o qual, faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
ou condição aqui estabelecida;

6.2 Manter pessoal qualificado para prestação dos serviços, devendo obrigatoriamente o referido
pessoal estarem devidamente uniformizado e identificado de forma visível;

6.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, onde se obriga a atender
prontamente bem como dar ciência a Administração Pública Municipal imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste;
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necessários
à garantia
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dos no
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6.4 Prover
Dispor-se
a toda
e qualquer
fiscalização
da Administração
Pública Municipal
tocante

.

fs

fornecimento
doscomo
equipamentos
e materiais,
inclusive
considerados
os casos de greve ou
serviços, assim
ao fiel cumprimento
das
obrigações
aqui previstas.
paralisação de qualquer natureza;

6.6 Comunicar imediatamente o Fiscal, sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.7 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

6.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-é independentemente da que será
exercida pela Secretaria solicitante;

6.9 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;

6.10 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto ora contratado, sem a devida
anuência e autorização da Administração Pública Municipal;

6.11 Será de inteira responsabilidade da Contratada a obtenção de licenças e/ou autorizações
legais pertinentes a utilização do seu serviço, como recolhimento de ART - Anotações de
Responsabilidade Técnica dos elementos estruturais sob sua responsabilidade (somente para onde
faz-se necessária apresentação da ART).

6.12 Nos casos de disponibilização de espaço (salas, auditório etc.) pela Contratante, a
Contratada se responsabiliza pelo seu correto uso, pela sua conservação, inclusive recolhimento de
material e execução de limpeza do ambiente após o evento, ressarcindo os eventuais prejuízos
ocasionais.

6.13 Durante o período em que se realizar o evento a Contratada deve manter um preposto no
local, devidamente munido de telefone celular, para orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao
contingente de pessoal alocado, com poderes para tomar decisões e resolver quaisquer
imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das
atividades, com exceção de eventos em que forem solicitados apenas serviços esparsos;

6.14 Quando da interação da Contratada com qualquer unidade da Contratante, fornecedora de
serviços e/ou materiais para o evento, havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que
venham a prejudicar a perfeita execução dos serviços, deverá a Contratada comunicar ao
representante da Contratante, em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando a correção
da situação apresentada;

6.15 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
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6.16 A contratada será responsável pelas 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 dos serviços;
6.17 Executar os serviços, nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações exigidas, utilizando produtos de boa qualidade e dentro dos padrões
de higiene exigidos pelos órgãos competentes, sob pena de responsabilização pelo
descumprimento;
6.18 Trocar imediatamente todo e qualquer produto que for exigido pelo fiscal de contrato, por
qualquer tipo de irregularidade que houver, e não estar dentro dos padrões exigidos no Termo de
Referência;
6.19 Todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos deverão estar inclusos no preço,
abrangendo todo material necessário para execução do objeto, não cabendo, posteriores, nem
quaisquer tipos de acréscimos que porventura possa ocorrer;
6.20 Para a locação de espaço a Contratada deverá apresentar alvará de funcionamento do ano
em exercício, expedido pelo órgão competente, em até 05(cinco) dias antecedentes ao evento.
6.21 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nO. 10.520/2002 e Lei

nv. 8.666/93

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

7. A fornecedora é obrigada ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-Ias na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com
ele;
c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas
ao processo licitatório e ao presente contrato/ata de registro de preços, originariamente
ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,
d) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.
e) Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nO 8.666/93 e alterações, na Lei
nO 10.520/2002 e Decreto Municipal 5.011/2011.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
8.2 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste processo licitatório;
8.3 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências
do Órgão;
8.4 Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da
apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;
8.5 Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela Contratada, podendo intervir
durante a sua execução e caso a Contratada não atender às solicitações da Contratante nas
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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providências dos ajustes dentro dos prazos estabelecidos, poderão os serviços ser sus
culminar com a rescisão contratual;
8.6 Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos
materiais, para imediata correção;
8.7 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
8.8 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela empresa contratada;
8.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
8.10 A Contratante poderá cancelar os pedidos de serviços, mediante comunicação à Contratada,
com antecedência mínima de 24 horas da data prevista para a realização do evento, ressarcidas
eventuais despesas efetuadas pela Contratada, quando houver o cancelamento da Solicitação,
desde que devidamente comprovadas, e quando verificada a total impossibilidade de negociação
para devolução dos recursos e/ou cancelamento do pedido destes junto aos fornecedores
contratados, ou ainda, quando não puder ser feita a realocação dos materiais para outro evento.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota
fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação das Notas Fiscais mensais, durante a vigência
da ata de registro de preços, apresentar todas às certidões de regularidade.
9.2. 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;
9.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações.

CLÁUSULA DECIMA - DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
10.1. DO REAJUSTE
10.1.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de
01 (um) ano, contados a partir da data de apresentação da proposta. Após um ano poderá
haver reajuste pelo IPCA.

10.2. DO REEQUILÍBRIO
10.2.1. O valor da ata poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso Il,
alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subsequentes deste termo de referência.
10.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se
acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos
da ata.
10.2.3. Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais
sejam:
a) Elevação dos encargos do particular;
b) Ocorrência de evento posterior à assinatura da Ata de registro de preços;
c)Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da
empresa;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.1 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;
lI. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
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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;
11.2 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.
11.3 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.
11.4 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.
11.5 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do Prestador de
serviços, relativas aos serviços.
11.6 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a
seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até
que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11.7 Efetivando o Cancelamento da Ata de Registro de Preços será acionado o Cadastro de Reserva
conforme as condições expressas nesta Ata de Registro de Preços e Edital.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CADASTRO DE RESERVA
12.1 Em caso de cancelamento da ata de registro de preços será chamada a próxima classificada
respeitando sempre a ordem de classificação conforme tabela abaixo.
COTA DE RESERVA
Item

Descrição

Classificação das empresas

2° Colocada (Nome da Empresa e CNPJ)
01
3° Colocada (Nome da Empresa e.CNPJ)

12.2 As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua
documentação de habilitação conforme as disposições do Edital.
12.3 Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções
culminadas no Edital.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, ETC.
13.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto
deste Edital.
lI. 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
14.1 Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
também as seguintes sanções:
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a. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos or
do valor adjudicado:
b, Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por c nto),
do valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações
legais;
c. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor
devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e
0,40% (quarenta centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, calculado
sobre o total dos dias em atraso.
14.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, o
município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar também as seguintes sanções:
a) Advertência;
b)Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização
prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Várzea Grande;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com o Município de Várzea Grande-MT prazo não superior a 02 (dols) anos;
d) As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas
administrativa ou judicialmente;
e) As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Várzea
Grande;
f) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
I.
ADVERTÊNCIA
cabíveis
14.2.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes
casos:

o),

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação,
desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da
aplicação de multa;
b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora
contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos
de suspensão temporária ou inidoneidade;
c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao
desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam
passíveis de sanção mais grave;
d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não
superior ao estipulado no contrato.
14.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo,
previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente
verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou
modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal.
14.4 Não será aplicada multa se, comprovada mente, o atraso da execução dos serviços ou
fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

rr.
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
LICITAÇÃO
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO.
14.5 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos

E

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.
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14.6 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
I. por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a} atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham
acarretado prejuízos para a CONTRATANTE;
b} execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados;
II. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA;CONTRATADA:
a.
não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados;
b.se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-Ias inadequadamente, no
que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
c.
prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste
ajuste;
d.
cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador,
ensejando a rescisão do contrato.
III. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
14.7 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.
14.8 A declaração de lnidoneldade 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:
14.8.1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
14.8.2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
14.8.3. 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.
14.9 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.
14.10 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
1S.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
,CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1 As despesas decorrentes deste PREGÃO ELETRÔNICO correrão à conta da NATUREZA DA
DESPESA consignadas na:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE

999

PROJETO ATIVIDADE

2203

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39
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FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

999
999
999
999
999
999
999

1537
1538
1539
1540
1541
2080
2250

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

~

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

302
302
302
999
302
302
302
302
302
302
0021
302
307

2094
1087
1402
2214
2113
2146
2112
2234
1484
1483
1511
1502
1304

3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

r
=

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

999
999

2259
2260

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE
203/204/205/304
204/304
203/304
204
304
205

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

2269
2277
2275
2274
2274
2276

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

999

2082

3.3.90.30/3.3.90.39

-

"~:':t0 ~ i
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

999
999

2006
2090

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/ 3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

99
9

1524

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

1001
999
999

2165
2256
2261

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39
3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E
TURISMO
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

1170

999

ELEMENTO DESPESA

3.3.90.30/3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FONTE
999

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

2054

3.3.90.39

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL
FONTE

PROJETO ATIVIDADE

999

223
6

ELEMENTO DESPESA
3.3.90.30/3.3.90.39

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Nos termos do art. 67 Lei nO 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados.
17.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nO 8.666, de 1993.
17.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
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17.4 A fiscalização da futura Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente, fi~ará
cargo dos seguintes servidores:
17.5 A Secretaria Municipal de Administração que designa neste ato a servidora Andrea
Luciana de Arruda, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG nO 797.706 SSP/MT e inscrito
no CPF sob o na. 551.666.791-72, matrícula na 118323, residente a Travessa da Liberdade, NO 17,
Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT.
17.6 A Secretaria Municipal de Defesa Social, que designa neste ato, a servidora Sirlei
Salete Piasecki, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nO 516110-0 SSP/MT e inscrita
no CPF sob o na. 428.054.01-15, Matricula na 43769, domiciliada a Avenida da Feb, N° 2.051,
Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT.
17.7 A Secretaria Municipal de Assistência Social, que designa neste ato, a servidora
Jocileize Alcântara Rondon e Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nO
16911474 SSP/MT e inscrita no CPF sob o na. 024.927.031-50, Matricula na 109146, Cargo de
Gerente, domiciliada a Avenida da Feb, NO 1.203, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, CEP:
78.115-806.
17.8 A Secretaria Municipal de Planejamento, que designa neste ato, o servidor João
Carlos Cardoso, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nO 282.350 SSP/MT e inscrito no
CPF sob o na. 201.827.241-15, Matricula na 117355, Cargo: Superintendente, domiciliado a Rua 2,
Quadra 2, N° 490, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá/MT.
17.9 A Secretaria Municipal de Saúde, que designa neste ato, o servidor Walteir Barros da
Silva, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade RG nO 14933344-6 SSP/MT e inscrita no CPF
sob o nO. 705.204.701-25, Cargo: Gerente de Educação e Saúde, domiciliado a Rua Deputado
Emanuel Pinheiro, N° 655, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, email: vava@hotmail.com.
Telefone: (65) 99216-9904.
17.10 A Secretaria Municipal de Governo que designa neste ato, o servidor Gustavo Luiz
Corrêa da Costa, portador (a) da Cédula de Identidade RG na 1039229-7 SSP/MT, CPF na
695.817.541-72, matrícula: 18845, residente a Avenida General Ramiro de Noronha, Edifício Mato
Grosso, N° 150, 50 Andar, CUiabá/MT.
17.11 A Procuradoria Geral do Município que designa neste ato, a servidora Edna de Souza
Meio, portador (a) da Cédula de Identidade RG na 633.798 SSP/MT, CPF na 615.724.971-49,
residente a Avenida Senador Filinto Muller, N° 1.905, Edifício Viareggio, Apartamento 403, Bairro
Morada do Sol, Cuiabá/MT.
17.12 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que designa neste
ato, o servidor Ronny Carlos Martins, brasileiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG na
662809 SSP/MT, CPF na 631.095.731-72, matrícula n. 109003, residente a Rua J, Quadra 16, Casa
18, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT.
17.13 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte de Lazer, que designa neste
ato, a servidora Amanda Ferreira Lima, portadora da Cédula de Identidade RG nO 2422076-0
SSP/MT e inscrito no CPF sob o na 047.906.701-55, domiciliado a Rua da J, Quadra 08, N° 13,
Bairro Cohab Santa Izabel, Várzea Grande/MT.
17.14 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Econômico e Turismo que designa neste
ato, a servidora Erminia Porfiria de Campos Carmona, portador (a) da Cédula de Identidade RG
na 798175-9 SSP/MT, CPF na 532.167.501-59.
17.15 A Secretaria Municipal de Comunicação Social que designa neste ato, a servidora Jane
Cássia Duarte Lima Barros, portador (a) da Cédula de Identidade RG na 0802016-7 SSP/MT,
CPF na CPF na 459.523.881-91, matrícula 109066, domiciliada a Rua 20, Quadra 16, Casa 13,
Residencial Jacarandá, Várzea Grande/MT.
17.16 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável
que designa neste ato, a servidora Ellen Cristina Moreno do Nascimento, portador (a) da
Cédula de Identidade RG na 15871134 SSP/MT, CPF na 013.612.851-33, residente a Rua 20,
Quadra 18, Casa 01, Bairro Jardim Primavera, Várzea Grande/MT ..
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CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
18.1 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.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo do presente contrato.
lI. Integra este Contrato o disposto no Pregão Eletrônico nO xx/Zü l x, conforme descrito no Edital e
seus Anexos e as propostas da contratada para cada item.
111. É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Várzea Grande/Mt., _ de __ de 2017

Pablo Gustavo Moraes Pereira
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO VIII
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

/

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da
PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n?
03.507.548/0001-10, com sede no localizado na Avenida Castelo Branco nO 2.500, bairro Água
Limpa, Paço Municipal "Couto Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste ato, representado pelo(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL, ora) Excelentíssimo(a) Senhor(a) , brasileiro(a),
inscrito(a) no CPF sob n". , juntamente com SECRETARIA MUNICIPAL DE --------,
representada por seu Secretário(a), ora) Senhor(a) , portador(a) da
__________________________________________________________________________________
Cédula
de Identidade RG n". __ e inscrito(a) no CPF sob o nO _____________ , doravante denominada
_
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ nO. __ e Inscrição Estadual nO

localizado na ,neste ato,

representada por seu Sócio(a) administrador(a), ota) Senhor(a) , portador(a) da Cédula de
Identidade RG rr>,

e inscrito no CPF nO. ______ , doravante denominada CONTRATADA, em

vista o constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem
celebrar o CONTRATO N° XX/201X, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N.
XX/201x, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes
da Lei N. 10.520 de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei N. 8.666/93 (e suas alterações
posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o Pregão
Presencial, Decretos Municipais N. 032/2005 e 09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de
dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP, bem como pelas disposições
estabelecidas neste edital e seus anexos e pelas disposições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nO. 8.666
de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão
Eletrônico nO xx/201x, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nO xx, no
Termo de Referência nO Ox/201x da Secretaria de ----------.
1.2. Aplicam-se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria
geral dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Termo, bem como
nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO N°. XX/201X.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO

2.1. DO OBJETO
2.1.1. O objeto deste contrato é a contratação de pessoa jurídica capacitada para prestação de
serviços de organização de eventos em geral, compreendendo, logística, planejamento operacional,
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
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organização, execução e acompanhamento para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Várzea Grande/MT.

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. DO VALOR GLOBAL
3.1.1. Este instrumento tem o valor global estimado de R$ xxx

(---).

3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra,
tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e
comerciais e, ainda os gastos com carregamento.

3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de
Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do
Estado de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como
as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de
Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso
na própria certidão.

3.2. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da
seguinte classificação orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, prazo em que o CONTRATADO deverá prestar os serviços de acordo com a
necessidade da Secretaria, podendo ser prorrogados pelo prazo de 60 (sessenta) meses, desde que
justificado pela Secretaria Gestora, em conformidade com o disposto no Art. 57, lI, da Lei 8.666 de
21/06/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Administração Pública Municipal,
de acordo com o especificado Termo de Referência, o qual, faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
ou condição aqui estabelecida;

5.2. Manter pessoal qualificado para prestação dos serviços, devendo obrigatoriamente o referido
pessoal estarem devidamente uniformizado e identificado de forma visível;
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prontamente bem como dar ciência a Administração Pública Municipal imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste;

5.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração Pública Municipal no tocante aos
serviços, assim como ao fiel cumprimento das obrigações aqui previstas.

5.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços e
fornecimento dos equipamentos e materiais, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza;
5.6. Comunicar imediatamente o Fiscal, sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência:

5.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

5.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida pela Secretaria solicitante;

5.9. 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;
5.10. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto ora contratado, sem a devida
anuência e autorização da Administração Pública Municipal;
5.11. Será de inteira responsabilidade da Contratada a obtenção de licenças e/ou autorizações
legais pertinentes a utilização do seu serviço, como recolhimento de ART - Anotações de
Responsabilidade Técnica dos elementos estruturais sob sua responsabilidade (somente para onde
faz-se necessária apresentação da ART).

5.12. Nos casos de disponibilização de espaço (salas, auditório etc.) pela Contratante, a
Contratada se responsabiliza pelo seu correto uso, pela sua conservação, inclusive recolhimento de
material e execução de limpeza do ambiente após o evento, ressarcindo os eventuais prejuízos
ocasionais.

5.13. Durante o período em que se realizar o evento a Contratada deve manter um preposto no
local, devidamente munido de telefone celular, para orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens
ao contingente de pessoal alocado, com poderes para tomar decisões e resolver quaisquer
imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das
atividades, com exceção de eventos em que forem solicitados apenas serviços esparsos;

5.14. Quando da interação da Contratada com qualquer unidade da Contratante, fornecedora de
serviços e/ou materiais para o evento, havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que
venham a prejudicar a perfeita execução dos serviços, deverá a Contratada comunicar ao
representante da Contratante, em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando a correção
da situação apresentada;
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5.15. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
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5.16. A contratada será responsável pelas 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 dos serviços;

5.17. Executar os serviços, nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações exigidas, utilizando produtos de boa qualidade e dentro dos padrões
de higiene exigidos pelos órgãos competentes, sob pena de responsabilização pelo
descumprimento;

5.18. Trocar imediatamente todo e qualquer produto que for exigido pelo fiscal de contrato, por
qualquer tipo de irregularidade que houver, e não estar dentro dos padrões exigidos no Termo de
Referência;

5.19. Todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos deverão estar inclusos no preço,
abrangendo todo material necessário para execução do objeto, não cabendo, posteriores, nem
quaisquer tipos de acréscimos que porventura possa ocorrer;

5.20. Para a locação de espaço a Contratada deverá apresentar alvará de funcionamento do ano
em exercício, expedido pelo órgão competente, em até 05(cinco) dias antecedentes ao evento.

5.21. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nO. 10.520/2002 e Lei nO. 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

6.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste processo licitatório;

6.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências
do Órgão;

6.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da
apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;

6.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela Contratada, podendo intervir
durante a sua execução e caso a Contratada não atender às solicitações da Contratante nas
providências dos ajustes dentro dos prazos estabelecidos, poderão os serviços ser suspensos e
culminar com a rescisão contratual;

6.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais,
para imediata correção;

6.7. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
6.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela empresa contratada;

6.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65)3688-8000

12
2

95.

vA

LICITAÇAO

RZEA

GRANDE

é~i
~~

"
~

ESTADO DE MATO GROSSO

PM.llG

MUNICfplO DE VÁRZEA GRANDE
~I

~

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTEND~NCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 461469/2017
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
prepostos ou subordinados.
6.10. A Contratante poderá cancelar os pedidos de serviços, mediante comunicação à Contratada,
com antecedência mínima de 24 horas da data prevista para a realização do evento, ressarcidas
eventuais despesas efetuadas pela Contratada, quando houver o cancelamento da Solicitação,
desde que devidamente comprovadas, e quando verificada a total impossibilidade de negociação
para devolução dos recursos e/ou cancelamento do pedido destes junto aos fornecedores
contratados, ou ainda, quando não puder ser feita a realocação dos materiais para outro evento;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de
crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA em até 30 dias após a apresentação das
certidões exigidas por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor Fiscal
nominado no Termo de Referência.
7.2. A CONTRATANTE poderá fazer uso dos pagamentos devidos à contratada para compensar
eventuais penalizações, atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento.

7.3. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:
a) Razão social.
b) Número da nota fiscal,
c) Data de emissão,
d) Descrição do fornecimento do objeto
e)Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de compra/serviço,
do empenho, identificação da origem da licitação (modalidade/numeração/processo)
f) Não rasurar as notas.

7.4. O 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.

7.5. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação
de todas as condições de habilitação da Empresa.
7.6. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco,
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.
7.7. Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para
que regularize sua situação, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
7.8. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.9. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental.
7.10. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de
Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda
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Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do
Estado de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como
as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de
Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso
na própria certidão.

7.11. Escoado o prazo constante no item 7.1, fica a CONTRATANTE constituída em mora,
devendo o valor indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a data de seu
efetivo pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

CLÁUSULA OITAVA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTE

8.1. DO REAJUSTE
8.1.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 01
(um) ano, contados a partir da data de assinatura do contrato.

8.1.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do
orça mento referencial.

8.1.3. No reajuste dos preços apllcar-se-á o índice de correção monetária IPCA;
8.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a
variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido
objeto de revisão contratual.

8.2. DO REEQUILÍBRIO
8.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea
d, da lei 8666/93, e observados os itens subsequentes deste termo de referência.

8.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se
acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
contrato.

8.2.3. Para os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos
baseados em Atas de Registro de Preços vigentes, caberá à Procuradoria Geral do Município de
Várzea Grande a análise jurídica e decisão do pedido e à Controladoria Geral a análise contábil,

8.2.4. Quanto aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste de preços de contratos
cuja Ata de Registro de Preços já expirou, deverá ser observado o item anterior.

8.2.5. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste será registrado por
aditamento ao contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
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9.1. Os materiais envolvidos na execução dos serviços,
vencedora do certame nos locais pré-determinados na ordem de fornecimento dentro da zona rural
e urbana do Município de Várzea Grande/MT, sendo que a mesma ficará responsável em levar,
montar e desmontar todo os equipamento, testar, inclusive com imediata substituição, caso haja
necessidade.
9.2. Todos os equipamentos e materiais deverão estar montados e disponíveis em até 3 horas
antecedentes ao evento (com exceção dos itens 42 a 58).
9.3. O prazo para execução deverá ser na hora, dia e local previamente designado pela
Contratante que deverá solicitar formalmente a prestação dos serviços, cabendo a contratada
prestar os serviços, disponibilizando tudo que for requisitado no local estabelecido, os serviços
deverão ser solicitados no prazo mínimo de:
9.3.1. De 15 (quinze) dias, quando se tratar de locação de espaço físico;
9.3.2. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço de instalação de palco e estrutura,
gerador de energia e banheiro químico;
9.3.3. De 05 (cinco) dias para entrega de serviços de confecção de materiais promocionais e
impressão digital, do recebimento do original.
9.3.4. De 05 (cinco) dias, quando se tratar de serviço locutor, cerimonialista, decoração, Buffet e
demais serviços;
9.4. Para os itens 42 a 46 (Refrigerantes)
9.4.1. Os refrigerantes deverão ser servidos gelados, e devem ser acondicionados em embalagens
apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de consumo por, no
mínimo, 30 minutos após a entrega.
9.5. Para os itens 47 a 58 (Buffet).
9.5.1. Logo após o encerramento do evento, todo e qualquer material relacionado com a prestação
dos serviços, deverá ser retirado e transportado pela empresa Contratada;
9.5.2. A composição dos salgados deverá obedecer na proporção de 30% de massa para 70% de
recheio. Os recheios conterão carnes brancas ou vermelhas, sem pele ou gordura, e,
predominantemente, queijos brancos e presunto cozido;
9.5.3. As bebidas do Buffet deverão ser servidas geladas, e devem ser acondicionados em
embalagens apropriadas a cada caso, permitindo que se conservem as condições ideais de
consumo por, no mínimo, 30 minutos após a entrega;
9.5.4. A contratada deve manter em seu quadro, profissional nutricionista a ser responsável pela
elaboração de cardápios nutritivos e balanceados, e pela implantação e monitoramento dos
padrões de qualidade exigidos por órgão competentes;
9.5.5. Os serviços, independente do número de participantes, a Contratada deverá estar com tudo
organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a realização do
evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização do mesmo;
9.5.6. A Contratada deverá providenciar o os serviços de acordo com o tipo de cardápio
discriminado pela Contratante;
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9.5.6.1. A Contratada deverá respeitar as especificações descritas, a ser indicado quando da
solicitação do serviço;

9.5.6.2. A Contratada deverá diligenciar para que o Buffet seja servido nos horários estabelecidos,
verificando as reposições necessárias e a adequação do serviço ao que foi solicitado, inclusive no
que se refere ao cardápio;

9.5.6.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículos com baú especifico
para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa
acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos.

6.6. DA SUBCONTRATAÇÃO
6.6.1. Para os itens 1 a 40 e 42 a 58
6.6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.
6.6.2. Para o item 41
6.6.2.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e máximo de 0% e
30%, respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes condições:

6.6.2.1.1. É vedada a sub-rogação completa da obrigação.
6.6.2.1.2. E vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitação.

6.6.2.1.3. É vedada a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.

6.6.2.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão
indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a descrição dos bens
e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores;

6.6.2.3. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
6.6.2.3.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização
previsto no § 10 do art. 40 do Decreto nO 8.538, de 2015;

6.6.2.3.2. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;

6.6.2.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
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6.6.2.5. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada com
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microempresa ou empresa de pequeno porte.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei na 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei na 8.666, de
1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

10.4. A fiscalização da futura Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente, ficará a
cargo dos seguintes servidores:

10.4.1. A Secretaria Municipal de Administração que designa neste ato a servidora Andrea
Luciana de Arruda, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG nO 797.706 SSP/MT e inscrito
no CPF sob o na. 551.666.791-72, matrícula na 118323, residente a Travessa da Liberdade, NO 17,
Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT.

10.4.2. A Secretaria Municipal de Defesa Social, que designa neste ato, a servidora Sirlei
Salete Piasecki, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nO 516110-0 SSP/MT e inscrita
no CPF sob o na. 428.054.01-15, Matricula na 43769, domiciliada a Avenida da Feb, NO 2.051,
Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT.

10.4.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social, que designa neste ato, a servidora
locileize Alcântara Rondon e Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n°
16911474 SSP/MT e inscrita no CPF sob o na, 024.927.031-50, Matricula na 109146, Cargo de
Gerente, domiciliada a Avenida da Feb, NO 1.203, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, CEP:
78.115-806.

10.4.4. A Secretaria Municipal de Planejamento, que designa neste ato, o servidor loão
Carlos Cardoso, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 282.350 SSP/MT e inscrito no
CPF sob o na. 201.827.241-15, Matricula na 117355, Cargo: Superintendente, domiciliado a Rua 2,
Quadra 2, N° 490, Bairro Osmar Cabral, Cutabá/Nl'.

10.4.5. A Secretaria Municipal de Saúde, que designa neste ato, o servidor Walteir Barros da
Silva, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade RG nO 14933344-6 SSP/MT e inscrita no CPF
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande· Mato Gr05S0 - BrasiI- CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000

127

.

LICITAÇÃO
PMVG

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNIClplO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTEND~NCIA DE
LICITAÇÃO
PROC. ADM. N. 461469/2017
Pregão Eletrônico N. 38/2017
sob o nO. 705.204.701-25, Cargo: Gerente de Educação e Saúde, domiciliado a Rua Deputado
Emanuel Pinheiro, N0 655, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, email: vava@hotmail.com.
Telefone: (65) 99216-9904.

10.4.6. A Secretaria Municipal de Governo que designa neste ato, o servidor Gustavo Luiz
Corrêa da Costa, portador (a) da Cédula de Identidade RG nO 1039229-7 SSP/MT, CPF nO
695.817.541-72, matrícula: 18845, residente a Avenida General Ramiro de Noronha, Edifício Mato
Grosso, N° 150, 5° Andar, Cuiabá/MT.

10.4.7. A Procuradoria Geral do Município que designa neste ato, a servidora Edna de Souza
Meio, portador (a) da Cédula de Identidade RG nO 633.798 SSP/MT, CPF nO 615.724.971-49,
residente a Avenida Senador Filinto Muller, N° 1.905, EdifíciO Viareggio, Apartamento 403, Bairro
Morada do Sol, Cuiabá/MT.

10.4.8. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e MObilidade Urbana que designa neste
ato, o servidor Ronny Carlos Martins, brasileiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG nO
662809 SSP/MT, CPF nO 631.095.731-72, matrícula n. 109003, residente a Rua J, Quadra 16, Casa
18, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT.

10.4.9. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte de Lazer, que designa neste
ato, a servidora Amanda Ferreira Lima, portadora da Cédula de Identidade RG n? 2422076-0
SSP/MT e inscrito no CPF sob o nO 047.906.701-55, domiciliado a Rua da J, Quadra 08, N° 13,
Bairro Cohab Santa Izabel, Várzea Grande/MT.

10.4.10. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Econômico e Turismo que designa
neste ato, a servidora Erminia Porfiria de Campos Carmona, portador (a) da Cédula de
Identidade RG nO 798175-9 SSP/MT, CPF nO 532.167.501-59.

10.4.11. A Secretaria Municipal de Comunicação Social que designa neste ato, a servidora
Jane Cássia Duarte Lima Barros, portador (a) da Cédula de Identidade RG nO 0802016-7
SSP/MT, CPF nO CPF nO 459.523.881-91, matrícula 109066, domiciliada a Rua 20, Quadra 16, Casa
13, Residencial Jacarandá, Várzea Grande/MT.

10.4.12. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável
que designa neste ato, a servidora Ellen Cristina Moreno do Nascimento, portador (a) da
Cédula de Identidade RG nO 15871134 SSP/MT, CPF nO 013.612.851-33, residente a Rua 20,
Quadra 18, Casa 01, Bairro Jardim Primavera, Várzea Grande/MT.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
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Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que, haja conveniência para a CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nO. 8.666/93;
c)

Judicial - nos termos da Legislação Processual.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as
consequências previstas abaixo.
Parágrafo Primeiro - A rescisão contratual poderá ser:
a)

constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nO 8.666/93;

a)

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nO 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente
comprovados, quando os houver sofrido;

b)

A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nO 8.666/93.

12.3. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso
de inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, nos termos do art. 77 a 80 da Lei nO 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

13.1. Comete infração nos termos da Lei nO 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos

à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:
a)

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

b)

Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licltatórlo
público;

c)

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d)

Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e)

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;

a) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

e
b)

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.
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13.2. Nos termos do art. 70 da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o
município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de
referência e das demais penalidades legais, aquele que:
a)

Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

b} Apresentar documentação falsa;

c} Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

13.3. Com fundamento no art. 9 0 da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93,
sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.1.1. 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;

13.3.2. Multa;
13.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento
convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL
correspondente a:
a)

0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b)

O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias
corridos, a partir do 10 dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20
(vinte) dias;

c)

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto,
sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;

d)

15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;

e)

3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura,
o proponente convocado para a assinatura do contrato.

13.3.2.2. A 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
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inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
13.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança
Administrativa ou Judicial;
13.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovada mente, o atraso da execução dos serviços ou
fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
13.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos
inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa
prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;
13.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
13.3.3.3. 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;
13.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
a)

Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;

a)

Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-Ias inadequadamente, no que diz
respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;

a)

Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste
ajuste;

a)

Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador,
ensejando a rescisão do contrato.

13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
13.3.4.1 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.
13.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública
será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a
seguir indicados:
a)

Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

a)

Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;

a)

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
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interesses escusos ou má-fé;
e} Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
f)

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 previstas neste Termo de
ReferênCia, a 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.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nO 8.666.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcional idade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14.1 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 QUINTA - ANTICORRUPÇÃO
15.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
16.1. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Termo de
Referencia que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1

0,

Artigo 65

da Lei nO 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que
resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2°, Inciso 11 do mesmo artigo,
conforme redação introduzida pela Lei nO 9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao
disposto na Lei Federal n.v 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo do presente contrato.
lI. Integra este Contrato o disposto no Pregão Eletrônico na xx/201x, conforme descrito no Edital e
seus Anexos e as propostas da contratada para cada item.
11I. É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

I,

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, 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 o presente contrato, em 03 (três) 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, xx de xxx de 201x.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
NOME:.~ •••••••.••••••••••••.••.••......•.•..•••..•..••.•••••..•.••••.•..•••••••••.•••••••••• CPF:

I~

...••••••..•...•••••••••.•
NOME: •••..•.•.••••.•••.•....•••••••••••..•••...•••••••...••••...•...•••......•••.•••••.•...• CPF: ••••••••••••••••••••••••••
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/2017
REGISTRO DE PREÇOS

o Municpio de Várzea Grande, por meio de Pregoeiro Oficial, designado pela portaria n. 599/2017,
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor

PREÇO POR ITEM, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, COMPREENDENDO, LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO
OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDEfMT. A realização está
prevista para o dia 15 de Agosto de 2017, às 10hOOmin (horário Brasília - DF). O Edital completo
está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Superintendência de
Licitação nos dias úteis das 08hOOmin às 12hOOmin e das 14hOOmin as 18hOOmin, sito à avenida
Castelo Branco, 2500 - Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 0,13 (treze)
centavos por impressão - não restituível e gratuitamente, no sitio: www.bllcompras.orq.br.

Várzea Grande-MT, 01 de Agosto de 2017.

Pablo Gustavo Moraes Pereira
Secretário Municipal de Administração.
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