
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8520/2021) 

 
1 – PREÂMBULO 
 
1. O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, por intermédio de sua Comissão 
Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 134/2021/PMNMV/GAB, de 
30 de junho de 2021, torna público ao conhecimento de todos os interessados que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando REGISTRAR PREÇOS dos itens relacionados no 
Anexo I, com julgamento pela PREGOEIRA OFICIAL designada pelo Decreto 
019/2021 de 07 de Janeiro de 2021, e equipe de Apoio Nomeada pelo decreto nº 
115/2021/PMNMV/GAB, de 04 de Maio de 2021, que obedecerá regimento das 
seguintes legislações; Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações introduzidas 
pela Lei Complementar nº. 147, de 07/08/2014, Decreto Federal nº. 7.892/2013 
Decreto Municipal n°. 59, de 06 de março de 2009 e Decreto Municipal Nº. 14/2010 
de 12 de janeiro de 2010, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de 1993 com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda na Lei 
Federal nº. 13.979/2020 e no Decreto Municipal nº. 190/2021. 
 
1.1.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.  
1.1.2 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos na data, horário e endereço abaixo mencionados, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame.  
 
Data: 29/12/2021 
Credenciamento: 07:30 às 08:00 horas; 
Recebimento dos Envelopes: 08:00 horas (fuso horário local da Capital – MT). 
Local: Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – Sala de Licitações, situada na 
Avenida Mato Grosso, nº 51, Centro, Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso. 
 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
2.1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE 
VERDE/MT, conforme relação contida no Anexo I, observadas as especificações ali 
estabelecidas, visando contratações futuras. 
 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, que atenderem a 
todas as exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade 
pertinente ao objeto licitado. 



 

 

3.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão 
deverão apresentar a documentação original ou fotocópias das mesmas 
autenticadas por cartório e/ou código de autenticidade emitido pelo órgão expedidor; 
3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
3.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
3.2.3. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
3.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de 
cada documento ou estabelecidas em lei. 
3.3.1. Nos casos omissos, será considerado como prazo de validade aceitável o de 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 
3.4. Não será admitida a contratação decorrente desta licitação de empresas: 
I - Que se encontrem em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, sem o plano de 
recuperação homologado judicialmente; 
II – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (acórdão nº. 746/2014-TCU-plenário). 
III - inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta 
ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido 
publicado na imprensa oficial pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 
IV - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
V - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei nº. 8.666, de 1993; 
VI - Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s); 
3.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por 
parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na 
presente licitação, eximindo assim a Administração Pública Municipal do disposto no 
art. 97 da Lei nº. 8.666/93. 
3.5.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 
certame. 
3.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte 
do licitante: 
3.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 
3.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
3.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Pregoeira; 
3.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas 
na licitação. 
 
4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
4.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos do Edital de 
licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 02 dias úteis antes da 
data designada para a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 



 

 

apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 
viciarem o mesmo.  
4.1.1 Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser feitos através de 
petições protocolizadas e devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social 
e telefone para contato), junto ao Departamento de Compras/Licitações do Município 
de Nova Monte Verde/MT, ou pelo e-mail licitacao@novamonteverde.mt.gov.br. 
4.2. 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 para a realização do certame; 
4.3. Quando da ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no 
artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e demais cominações legais. 
4.4. 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 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 
8.666/93. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1. Antes do início da sessão, observando todos os critérios de distanciamento 
social e a não aglomeração de pessoas, cada empresa licitante poderá credenciar 
apenas um representante, o qual somente será aceito usando máscara e deverá 
identificar-se junto à Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento 
próprio (Modelo Anexo III), poderes para formulação de propostas (lances verbais), 
oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 
5.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento (procuração), de mandato 
público ou particular, neste último caso, conforme Modelo Anexo III, e com firma 
reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 
inclusive para formular ofertas, lances de preços, para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 
certame. 
5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu representante legal (sócio-gerente, 
diretor ou proprietário), somente será aceito usando máscara e faz-se necessário 
a comprovação desta situação através da apresentação do estatuto social, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial devidamente inscrito na Junta 
Comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.4. Caso haja a substituição, deverá o novo representante, exibir documentos 
probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais 
fases do procedimento licitatório, observando sempre os critérios de todas as 
legislações que regem este edital. 
5.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
5.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3. não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o 
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representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases 
do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 
5.7. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela LC 123/2006 deverão apresentar: 
5.7.1. Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a 
situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP.  
5.7.2. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 
4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, conforme modelo (anexo V). 
 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante 
entregará os envelopes fechados, não transparentes de indevassáveis contendo 
a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, independentemente 
de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
6.2. O envelope da Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior as 
seguintes informações: 
ENVELOPE 01 
PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/2021 
RAZÃO SOCIAL E Nº. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 
 
6.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu 
exterior as seguintes informações: 
ENVELOPE 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/2021 
RAZÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 
 
6.4. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o 
Envelope dos Documentos de Habilitação. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou 
impressa, sequencialmente por ordem dos Itens, que a licitante pretenda 
participar, Conforme ao Formulário Padrão de Proposta (Anexo II), redigido com 
clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e 
assinadas com identificação do representante legal da licitante. 
7.2. Na Proposta de Preços deverá constar: 
7.2.1. Razão social da licitante, nº. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax 
para contato, e, se possível, nº. da conta corrente, agência e respectivo Banco e 
endereço eletrônico (e-mail). 



 

 

7.2.2. Uma única cotação no valor dos ITENS que a licitante irá participar, com preço 
unitário e total por ITEM, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos 
fracionados até o limite dos centavos com no máximo duas casas decimais após a 
vírgula e sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros.  
7.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, 
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte dos 
pacientes até o local do exame e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital e seus Anexos. 
7.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos quando da 
apresentação da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a 
desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das 
propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título. 
7.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as quantidades, 
especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem 
omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
7.7. O (a) Pregoeiro (a) considerará como formais erros de somatórios e outros 
aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do 
procedimento. 

7.8. As licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço 
inexequível ou cotação incorreta e deverão executar os serviços sem ônus 
adicionais. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 
PREÇO POR ITEM. 
8.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores a esta última (proposta de preços de valor mais baixo), desde que haja 
decisão favorável quanto aos requisitos exigidos no edital poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
8.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
8.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no ITEM 8.2, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
8.5. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
8.5.1 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo (a) Pregoeiro (a). 



 

 

8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes na seção 20 deste Edital. 
8.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
8.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 
8.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, 
a classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, 
quando aplicável, a Lei Complementar n. 123/2006. 
8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habilitação do 1º classificado, e, caso o pregoeiro entenda 
necessário, do segundo classificado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 
8.12. Nas situações previstas nos ITENS 8.8, 8.9 e 8.11, a pregoeira poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço. 
8.13. Em caso da licitante vencedora do lance verbal vier a ficar inabilitada por falta 
ou incorreção de algum documento na fase de abertura dos envelopes de 
Habilitação, será reaberta a fase de lances para novas negociações com os demais 
licitantes presentes. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, 
inseridos no envelope nº. 02, preferencialmente de forma sequencial são os 
seguintes: 

            I - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica, que se constituirá em: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações subsequentes em 

vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no 
caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição da 
última administração: 

b) No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações inscritas, 
acompanhados de prova de investidura da diretoria em exercício: 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual, na forma da lei; 
d) Documentos pessoais (CPF e RG) do (s) responsável (eis) pela empresa em 

habilitação; 
e) Licença para o funcionamento do estabelecimento expedida pelo Estado ou 

Município da sede do mesmo. 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir, 

 
II - A Documentação Relativa à Regularidade Fiscal constituir-se-á em: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 



 

 

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser 
retirada no site www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm ; 
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Estadual, de Pendências 
Tributárias e não Tributárias Junto a SEFAZ e a PGE do Estado, podendo ser 
retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da 
Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
d) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pelo Município do respectivo 
domicílio tributário; 
e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser 
retirada no site www.caixa.gov.br; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a qual pode ser consultada 
gratuitamente através do link http://www.tst.jus.br/certidao e é válida por 180 dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
III - A Documentação Relativa à Qualificação Econômica Financeira constituir-

se-á em: 
a) 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 balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
9.1. A documentação de que trata o item 09 poderá ser apresentada em 
original, ou por processo de cópia; autenticada por Tabelião ou pela Comissão 
de Pregão, sendo este último caso mediante apresentação dos originais a 
Pregoeira.  
9.2 – O participante deverá apresentar ainda, juntamente com a documentação 
descrita acima as seguintes declarações: 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do artigo 32, § 2o, da Lei nº. 8.666/93 (conforme modelo anexo IV); 
a.1) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade 
fiscal, esta deverá ser mencionada, com ressalva, na supracitada declaração. 
a.2) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. (modelo Anexo V) 
b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da 
República, inciso V, artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 (conforme modelo anexo IV); 
c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de 
empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou 
tomada de decisão (conforme modelo anexo IV). 
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9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
com o endereço respectivo, salientado que: 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
9.4. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição 
expressa do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 
60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão. 
9.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência; 
9.4.2. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é 
indeterminada. 
9.5. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
9.6. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
9.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
9.8. 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 e 10.1.1, deverá o pregoeiro considerar a proponente 
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei 
Complementar 123/2006. 
9.9. Poderá a Pregoeira 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. 
9.10. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a 
Pregoeira considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
9.11. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a 
Administração poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se 
manifestarem sobre a intenção de interpor recursos administrativos ou desde que 
esses estejam implicados na questão. 
9.12. 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, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei 
Federal n. 10.520/02. 
9.13. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o 
licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto 
do certame. 
9.14. Se a oferta do 1º (e, dependendo o caso, do 2º), classificado(s) não for 
aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e, assim sucessivamente, até 



 

 

a apuração de uma licitante (duas, conforme o caso) que atenda(m) ao edital, sendo 
o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
10.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, 
as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
10.1.2. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do 
certame não suspenderá o prazo supracitado. 
10.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.1.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
10.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
10.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
10.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 10.4.1, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.3, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
10.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
10.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do art. 3º do dispositivo supracitado. 
 



 

 

11. DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor; 
11.3. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 
11.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.5. Decididos os recursos, constata a regularidade dos atos praticados, bem como 
apresentada nova proposta dos preços ofertados na etapa de lances verbais, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data audiência pública de pregão, a 
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação do 
(s) licitante (s) vencedor (res) para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. O Município de Nova Monte Verde convocará formalmente o licitante vencedor 
para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
12.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da lei se o 
caso houver. 
12.3. Se o licitante vencedor se recusar a assinar a ata de registro de preços 
injustificadamente, dela será excluída, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 
12.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o Município se reserva o direito 
de convocar outra licitante observada à ordem de classificação, para assinar a ata, 
sendo este o novo detentor. 
12.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos neste edital. 
12.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, 
é parte integrante deste edital. 
12.7. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de 
preços, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, 
nas seguintes situações: 



 

 

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no 
Edital e desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Ata de 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do 
art. 78 da Lei 8.666/93; 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto decorrente deste 
Registro de Preços; 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
13.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado 
por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente 
Ata. 
13.3. 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. 
13.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
13.5. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços, cessarão todas as 
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do objeto. 
13.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 
 
14. DO CONTRATO E DO EMPENHO 
14.1. Os fornecedores de bens e/ou serviços incluídos na ata de registro de preços 
estarão obrigados a celebrar contratos que poderão advir, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata de 
Registro de Preços. 
14.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
14.3. Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante constante do 
Anexo VII, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão 
Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este 
ainda se encontra obrigado e dos preços registrados. 
14.4. Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor 
indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 
14.5. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério do Município de 
Nova Monte Verde, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, 
“caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
14.6. Para instruir a formalização do contrato ou instrumento equivalente e ainda 
como condição para liquidação da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada, providenciando e 
encaminhando ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data 



 

 

da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade 
Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sob pena de a 
contratação não se concretizar. 
14.7. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 
cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da 
apresentação das mesmas. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de 
acordo com as especificações deste edital, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 
15.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente 
e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos 
de sua responsabilidade; 
15.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
15.4. A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 
execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições aqui estabelecidas; 
15.5. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de 
correspondência; 
15.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 
15.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
independentemente da que será exercida por este Município; 
15.8. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município em caso de ausência ou omissão 
de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou 
dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
15.9. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo 
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
15.10. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados 
automaticamente na ata de Registro de Preço. 
15.11. Fornecer os produtos/serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo 
com a proposta apresentada; 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



 

 

16.1. Convocar a licitante vencedora para a assinatura dos contratos que poderão 
advir do presente processo licitatório; 
16.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
16.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital; 
16.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada durante o recebimento do objeto; 
16.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
16.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
17.1. Os serviços descritos no Anexo I deste Edital será recebido pela Secretaria 
Municipal participante deste Registro de Preços conforme suas necessidades. 
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas do presente processo 
licitatório correrão à conta das dotações orçamentárias citadas abaixo, ou das 
demais que possam vir a aderir à ata de registro de preços derivada do presente 
processo, às quais serão elencadas em momento oportuno: 
 
 
ASSISTENCIA SOCIAL 

09 – Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e cidadania  

001 – Gabinete do Sec. Munic. De Assistência Social 

08 – Assistência Social   

244 – Assistência Comunitária  

0058 – Gestão da Assistência Social  

2 071– Manutenção Gab. Sec. Assistência, Social Trabalho e Cidadania 

441 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
AGRICULTURA 

06 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento 

001 – Gabinete da Secretaria Agricultura, meio Ambiente e Saneamento 

20 – Agricultura 

606 – Extensão Rural 

0004 – Gestão Eficientes dos Processos Administrativos 

2 036 – Manutenção do Gabinete do Sec. Agric. Meio Ambiente e Saneamento 

216 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa Jurídica 

 
EDUCAÇÃO 

05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 



 

 

001 – Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Esporte 

12 – Educação 

361 – Ensino fundamental 

0004 – Gestão Eficientes dos Processos Administrativos 

2 012 – Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação 

101– 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
SAÚDE – 15% 

07 – Secretaria Municipal de Saúde 

002 – Fundo Municipal de Saúde 

10 – Saúde 

301 – Fundo Municipal de Saúde 

0032 – Bloco I Atenção Básica 

2 026 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

357 - 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    

 
ADMINISTRAÇÃO 

03 – Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 

001 – Gabinete da Secretaria de Planejamento e Administração 

04 – Administração 

122 – Administração Geral 

0004 – Gestão Eficientes dos Processos Administrativos 

2 006 – Manutenção do Gabinete do Sec. Planejamento e Administração 

58 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa Jurídica 

 
OBRAS 

08 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos 

002 – Departamento de Obras e Transportes 

26 – Transportes 

782 – Transporte Rodoviário 

0016 – Manutenção dos Serviços de Obras, Transporte e Urbanismo 

2 040 – Manutenção do Departamento de Obras e Transportes 

388 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
 
19. DO PAGAMENTO 
19.1 O pagamento devido será efetuado conforme emissão da nota fiscal 
devidamente atestada pela secretaria responsável atestando o recebimento dos 
produtos/serviços. 



 

 

19.2 A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, 
assegurando que os produtos/serviços solicitados estão de acordo com as 
exigências contidas neste edital. 
19.3 O Município de Nova Monte Verde-MT reserva-se o direito de não efetuar o 
pagamento se os dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os 
dados da empresa vencedora do certame licitatório. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata ou Contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas. (Art. 81 da Lei 8.666/90) 
20.2. Ocorrendo o disposto no item 20.1, será aplicada multa no valor de 5% (cinco 
pontos percentuais), sobre o valor da proposta apresentada no certame, que deverá 
ser recolhida aos cofres municipais no prazo de 15 (quinze) dias,  
888.  não sendo recolhida o valor da multa no prazo estabelecido será encaminhado 
para execução pela Procuradoria Municipal; 
20.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93; 
20.3.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o Município de Nova Monte Verde-MT, e poderá cumular com as 
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 20.4. b; 
20.4. Ocorrendo a inexecução total ou parcial dos serviços contratados, a 
Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Nova Monte Verde-MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
20.5. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município de Nova Monte 
Verde-MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir 
com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal; 
20.5.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem 
de serviço, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela 
Procuradoria Municipal; 
20.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 



 

 

decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
20.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 20.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação 
perante a Administração Pública. 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
21.1. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
21.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 
21.2.1. A anulação do procedimento induz à da Ata de Registro de Preços. 
21.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital. 
21.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta e o Município de Nova Monte Verde não será responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
21.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o 
dia, hora e local definido e novamente publicada. 
21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 
qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de PREGÃO. 
21.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
21.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, no 
Departamento de Compras/Licitações do Município de Nova Monte Verde-MT, 
situada na Avenida Mato Grosso, s/nº, Centro, Nova Monte Verde-MT, ou pelo fone 
(66) 3597-2800, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a realização da 
sessão pública de pregão. Não serão aceitas petições (pedido de esclarecimento, 
impugnação e recurso) encaminhadas por e-mail ou fax. 
21.9. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, 
mas mera expectativa de direito. 
21.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 
10.520/2002, da Lei 8.666/93 e, no que couber, aos Decretos Municipais nº. 59/2009 
e 14/2010. 



 

 

21.11. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, 
os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
Anexo I: Termo de Referência; 

Anexo II: Formulário de proposta de preços; 

Anexo III: Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo IV: Modelo de Declarações; 

Anexo V: Modelo de declaração de ME e EPP; 

Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VII: Órgãos participantes do Registro de Preços. 

 

 

Nova Monte Verde-MT, _____ de ______ de 2021. 

 

 

 

CLAUDIO DOS SANTOS MARIA  
Presidente da CPL  
Decreto 134/2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente processo licitatório trata do REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, 
CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA 
MONTE VERDE/MT. 
 
2. DAS JUSTIFICATIVAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  

Promover a administração com eficiência e transparência nas diversas áreas 
de atuação da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, 
visando prover suporte às atividades da Secretaria tais como Assessorias e 
Consultorias na elaboração de projetos, legislação, Finanças e outros da 
Administração Pública.  

O Desenvolvimento da Administração foi um termo utilizado pela primeira 
vez nos anos cinquenta, com o objetivo de enfatizar a importância econômica, 
política e social do setor administrativo. Na década de sessenta, graças à atividade 
do Comparative Administrative Group, assistiu-se a uma crescente divulgação do 
conceito de Development Administration. O conceito de desenvolvimento 
administrativo tem sido apoiado no incremento da capacidade tecnológica, no 
desenvolvimento econômico e nas mudanças administrativas. Dwivedi (1994), 
identificou um novo modelo de desenvolvimento administrativo baseado no 
desenvolvimento de recursos humanos, crescimento econômico, proteção 
ambiental, aceitação de diversidade cultural, incremento de sistemas administrativos 
locais e responsabilização. 

Nesse contexto, imprescindível é o aprimoramento da gestão, aliado à 
implantação de projetos de melhoria, envolvendo todos os seus órgãos, criando um 
verdadeiro sistema de administração e planejamento, para que isso seja possível é 
necessário suporte administrativo que organize a rotina de serviços e realize a 
entrada e transmissão de dados. 

Objetivos 

Promover apoio administrativo nas diversas áreas de atuação da Secretaria 
de Planejamento, Administração e Finanças, visando prover suporte às atividades 
administrativas, potencializando o desenvolvimento das competências individuais e 
coletivas, bem como o desenvolvimento integral e valorização da qualidade dos 
serviços prestados e o alcance das metas institucionais. 



 

 

Objetivo Geral 

A realização de tarefas de forma mais ágeis, com total transparência, de 
forma a dar respostas imediatas tanto às necessidades de atendimento da 
população quanto às demandas da administração pública. 

Objetivos Específicos: 

Manter e melhorar os serviços de informações que atendam às 
necessidades do cliente interno e externo; 

Aplicar com regularidade instrumentos de avaliação das atividades, 
ambiente de trabalho, satisfação da população e outros; 

Aumentar a oferta de profissionais habilitados para o atendimento ao 
público; implantar sistema de avaliação das atividades; 

Prestar assessoria técnica, dar apoio e consultorias na elaboração de 
projetos, para atender as necessidades da população junto a administração pública; 

A contratada dará apoio para manter e melhorar os serviços prestados na 
administração Pública. 

Os profissionais deverão atender os preceitos necessários emitidos pelas 
secretarias, para o alcance das metas, devendo desenvolver suas atividades em 
parceria com esta Secretaria, obedecendo às diretrizes de projetos, observadas as 
especificações técnicas, dados, elementos quantitativos e descrição das atividades 
estabelecidas, considerando a execução das atividades em áreas complementares.   

Os profissionais de atendimento à contratação desenvolverão atividades nos 
locais designados pelo Município, utilizando a infraestrutura disponibilizada pelo 
Município, as quais irão interagir com o objetivo de priorizar ações voltadas à área 
de Administração e Finanças, bem como outras atividades correlatas, a serem 
desenvolvidas de forma complementar e/ou suplementar àquelas executadas pelo 
Município na área de atuação. 

Este Termo de Referência contempla as ações a serem desenvolvidas, as 
formas de obtenção de resultado – que caracterizam indiretamente a metodologia – 
e, os resultados esperados. 

Capacitação e Atualização: 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento tem por objetivo valorizar 
todos os agentes envolvidos e atuantes na Secretaria de Planejamento, 
Administração e Secretaria de Finanças, através da disponibilização de material 
didático e informativo, palestras e outras ações voltadas a aumentar o nível de 
conhecimento, comprometimento e resolubilidade de suas ações. Pretende-se 



 

 

incrementar as habilidades profissionais e elevar o nível de satisfação de todos os 
colaboradores. As capacitações serão oferecidas em dias e horários a serem 
definidos pela contratada e aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento 
Administração e Secretaria de  Finanças, de forma que não comprometa as 
atividades desenvolvidas. 

A Secretaria poderá interagir e solicitar, que sejam promovidas ações de 
treinamento, capacitação, qualificação ou outras para que sejam atingidos os 
objetivos propostos. 

Considerando os objetivos propostos neste Projeto, as primeiras ações de 
capacitação buscarão tratar da questão do atendimento ao usuário. A seguir apresentam-
se alguns tópicos, sugeridos para as primeiras ações: 

Capacitação em atendimento ao público; 

Distribuição de material informativo a comunidade interna sobre temas 
solicitados pela administração (trimestral); 

Auxílio nas campanhas educativas do calendário municipal.  

Outros projetos poderão ser desenvolvidos de acordo com a demanda da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Secretaria de Finanças, 
onde a Contratada poderá realizar novos estudos/analises para a avaliação dos 
dados coletados; como pesquisa de satisfação/entrevista, visando a melhoria da 
qualidade dos serviços. 

Os valores necessários à cobertura dos custos com a execução de açãoes 
serão discutidos com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Secretaria de Finanças, buscando dar maior transparência a essa 
fase do processo, como nos custos diretos (profissionais diretamente alocados, 
profissionais substitutos, materiais, equipamentos, locações, assessorias, entre 
outros). 

Metas: 
Manter e melhorar os serviços de informações que atendam às 

necessidades do cliente interno e externo; 
Transparência e acesso rápido e confiável a todas as 

informações/documentos necessários ao desenvolvimento dos processos de 
trabalho com qualidade e dar suporte à implantação de novas rotinas. 

Auxiliar a gestão no intuito de desenvolver programas de 
desburocratização das rotinas administrativas; 

Prestar auxilio na Melhoria das condições de saúde ocupacional dos 
servidores públicos municipais e a prevenção contra acidentes de trabalho; 

Desenvolver, de forma articulada com as outras Secretarias, as atividades 
relacionadas com o planejamento, a formulação, a normatização e a execução de 
políticas e planos de desenvolvimento Municipal, relacionados às suas respectivas 
áreas de competência; 

Avaliação dos Resultados Obtidos: 



 

 

O Monitoramento é uma ação contínua, utilizada para acompanhar a 
tomada de decisões corretivas na gestão de um projeto e informar as partes 
interessadas sobre a evolução dos resultados planejados.  

O projeto propõe uma metodologia de avaliação de serviços da 
Administração Pública de forma objetiva para o Município de Nova Monte Verde, 
entendendo isso, como um processo permanente e sistemático, articulando ações a 
serem implementadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Secretaria de Finanças com vistas a contribuir na definição de problemas com 
indicadores específicos para cada um deles, mensurar impactos das ações e 
reorientar as melhores práticas para as soluções. Serão estabelecidas dimensões de 
avaliação (custos, ganhos de eficiência, maior acesso à informação, eficácia, 
publicização, novas tecnologias de trabalho e sustentabilidade do projeto). Serão 
utilizados métodos tanto quantitativos quanto qualitativos, realizado em 
periodicidade quadrimestral possibilitando integrar enfoques metodológicos diversos. 

A Avaliação dos resultados consiste em uma análise objetiva e sistemática 
dos indicadores predeterminados no processo e resultado realizado em 
periodicidade quadrimestral com o intuito de apontar eventuais desvios, necessidade 
de atualizações e ajustes. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E 

CIDADANIA 

Consiste dever da Contratada por meio de seus prepostos estimular o bem-

estar social, de forma de promover as garantias dos direitos dos cidadãos em que 

for comprovada a necessidade de assistência social, para formação de cidadãos 

participativos, com intuito de inserir a população excluída, através de programas, 

projetos e ações que aumentarão o índice de transformações positivas.                         

O desenvolvimento de políticas públicas e programas de conscientização 

são essenciais para o desenvolvimento dessas práticas de cidadania, do 

desenvolvimento da socialização entre todas as faixas etárias e classes sociais, com 

foco no fortalecimento de vínculos e interesses pelo estudo, arte e pela dinamização 

do processo social entre as pessoas, através de uma ação social planejada, com 

começo, meio e fim, estruturada logicamente em torno de objetivos e resultados a 

serem alcançados, dentro de parâmetros pré-definidos de tempo e de recursos. 

Incentivos às ações para reflexões sobre os problemas sociais, preparar os 

cidadãos para a promoção de intervenções transformadoras, utilizando a interação 

social como ferramenta. 

Objetivos Específicos: 



 

 

Promover a reintegração ao mercado de trabalho de cidadãos excluídos 

socialmente; 

Acompanhar e auxiliar famílias de baixa renda a suprir as suas 

necessidades básicas de sobrevivência. 

Criar condições para a integração efetiva do idoso na sociedade, 

incentivando a socialização em sua própria comunidade. 

Promover habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

Monitorar e prover assistência às crianças e adolescentes com problemas 

sociais, tais como prostituição, drogas, pequenos delitos, etc. 

Monitorar e prover assistência aos adultos com problemas sociais. 

Monitorar e prover assistência aos adultos com problemas sociais, tais 

como prostituição, drogas, violência doméstica, etc. 

Viabilizar a capacitação em Assistência Social permanente aos 

profissionais envolvidos nas atividades de abrangência da Secretaria Municipal de 

Assistência Social; 

Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento 

de ações Intersetoriais: 

Implantar procedimentos e protocolos;  

Gestão Participativa dos Serviços;  

Implantar procedimentos e protocolos;  

Valorização do trabalho das equipes;  

Intervir sobre os fatores de risco, ao qual a população está exposta. 

Metodologia e Estratégia de Ação: 

O presente Termo de Referência apresenta as suas diretrizes de 

formulação intrínsecas para o atendimento à administração pública. 

De acordo esse Termo de Referência apresentado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, para o alcance das metas, a Contratada 

desenvolverá suas atividades em parceria com esta Secretaria, obedecendo às 

diretrizes do projeto básico, observadas as especificações técnicas, dados, 



 

 

elementos quantitativos e descrição das atividades estabelecidas, considerando a 

execução das atividades em áreas complementares.   

Este Projeto contempla as ações a serem desenvolvidas, as formas de 

obtenção de resultado – que caracterizam indiretamente a metodologia – e, os 

resultados esperados: 

Capacitação e Atualização: 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento tem por objetivo valorizar 

todos os agentes envolvidos no assistencialismo municipal, através da 

disponibilização de material didático e informativo, palestras e outras ações 

pedagógicas. Pretende-se incrementar as habilidades profissionais e elevar o nível 

de satisfação de todos os colaboradores, para garantir a premissas deste, qual seja 

prestar serviços de assistencialismo de qualidade. As capacitações serão oferecidas 

em dias e horários a serem definidos pela Contratada e aprovado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, de forma que não comprometa as atividades 

desenvolvidas. 

A Secretaria poderá interagir e solicitar, que sejam promovidas ações de 

treinamento, capacitação, qualificação ou outras para que sejam atingidos os 

objetivos propostos. 

Considerando os objetivos proposto neste Projeto, as primeiras ações de 

capacitação buscarão tratar da questão do atendimento ao usuário. A seguir apresentam-

se alguns tópicos, sugeridos para as primeiras ações: 

Capacitação em atendimento ao público; 

Distribuição de material informativo a comunidade interna sobre temas 

solicitados pela administração (trimestral); 

Auxílio nas campanhas educativas do calendário municipal.  

Outros projetos poderão ser desenvolvidos de acordo com a demanda da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, onde a Contratada poderá realizar novos 

estudos/analises para a avaliação dos dados coletados; como pesquisa de 

satisfação/entrevista, visando a melhoria da qualidade dos serviços. 

Os valores necessários à cobertura dos custos com a execução do projeto 

serão discutidos com a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, 



 

 

buscando dar maior transparência a essa fase do processo, como nos custos diretos 

(profissionais diretamente alocados, profissionais substitutos, materiais, 

equipamentos, locações, assessorias, entre outros). 

O projeto apresenta ações a serem realizadas de uma forma ampla e a 

abranger todas as áreas da Ação Social. Possivelmente, dentro de suas 

necessidades, conforme a administração pública entenda necessário realizar 

adequações ao projeto apresentado, momento em que será realizada uma reunião 

para definição do Plano de Trabalho a ser executado, contemplando todas as suas 

etapas, inclusive custos, metas, indicadores de verificação e cronograma 

físico/financeiro. Depois dessa fase, as equipes de atendimento desenvolverão 

atividades nos locais designados pelo Município de Nova Monte Verde, utilizando a 

infraestrutura disponibilizada pelo Município, as quais interagirão com o objetivo de 

priorizar ações voltadas à área da Ação Social, bem como outras atividades 

correlatas, a serem desenvolvidas de forma complementar e/ou suplementar 

àquelas executadas pelo Município nessa área de atuação. 

Metas: 

Este Termo de Referência objetiva ampliar e complementar as equipes 

multiprofissionais dos serviços de Assistência Social (Serviços Psicológicos, 

Assistência Social, Apoio administrativo, entre outros que se julgar necessário) para 

atender a demanda municipal de maneira complementar e/ou suplementar, 

ofertando serviços de assistencialismo com qualidade à população usuária: 

Melhoria da qualidade no atendimento público e na prestação de serviços 

ao cidadão; 

Realizar levantamentos existentes no projeto social, a fim de conhecer a 

realidade local; 

Implantação de sistema de comunicação interna e externa da secretaria de 

assistência social; 

Propor mecanismos de inserção do cidadão a comunidade e ao mercado 

de trabalho; 

Melhoria no atendimento das unidades assistenciais; 



 

 

Trabalhar com todos os grupos dentro do projeto, como idosos, crianças, 

adolescentes e demais grupos fragilizados; 

Melhoria no atendimento às famílias em situação de risco, possibilitando o 

acesso aos serviços de proteção sociais básicos ofertados na rede social do 

município; 

Diminuir os índices de violência doméstica e alcoolismo; 

Promover o acesso a informação para jovens e crianças, através de rotinas 

continuas; 

Difundir o conhecimento através da formação de agentes multiplicadores, para 

atuarem nos bairros do município; 

Utilizar instrumentos permanentes de acompanhamento e avaliação das 

ações realizadas. 

Os profissionais serão alocados nas unidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, de acordo com a necessidade do trabalho a ser desenvolvido. 

Resultado esperado: 

Modernização Técnica Administrativa: 

Prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública em 

matéria relacionada à política de Assessoria Social; 

Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou 

coletivos nos equipamentos sócio assistenciais; 

Executar funções de direção e/ou coordenação nos equipamentos sócio 

assistenciais;  

Realizar estudos e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de 

atendimentos públicos e privados; 

Realização de pesquisas para identificação das demandas e 

reconhecimento das situações de vida da população; 

Apresentação de planos municipais de Assistência Social;  

Buscar interlocução com as políticas públicas com especial destaque para 

as políticas de Seguridade Social;  



 

 

Realização de estudos sistemáticos com a equipe da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e dos CRAS e CREAS, na perspectiva de análise conjunta da 

realidade e planejamento coletivo das ações. 

Medidas Sócio - Educativas: 

Realização visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres 

sobre acesso e implementação da política de Assistência Social;  

Fomentar estudos socioeconômicos para identificação de demandas de 

necessidades sociais; 

Avaliação de fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e 

efetiva, em diferentes contextos; 

Realização de diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de 

projetos de intervenção, coordenando projetos grupais, considerando as diferenças 

individuais e socioculturais. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 

TURISMO 

Nosso país é reconhecidamente como sendo um país de grande 

diversidade socioambiental. 

O Direito Ambiental, apesar de seu caráter interdisciplinar, é uma ciência 

dotada de autonomia       cientifica. Ele está alicerçado em princípios constitucionais 

previstos na Constituição Federal Brasileira e também em princípios jurídicos 

positivados na legislação infraconstitucional. Por isso, na aplicação de suas normas 

devem ser observados os princípios específicos de proteção ambiental. 

Para o desenvolvimento de políticas ambientais é fundamental, o papel do 

estado, das empresas e da sociedade civil. Deve-se manter a garantia seja da 

liberdade individual do ser humano quanto a integridade do meio ambiente, 

estabelecendo diretrizes e instrumentos que possibilitem a “apropriação” e a 

“transformação” da natureza com vistas à sua proteção e manutenção do equilíbrio 

ecológico. Contudo somente a proteção administrativa e preventiva do meio 

ambiente, não são suficientes, visto que comportamentos lesivos ao meio ambiente, 

dificultam os objetivos de desenvolvimento sustentável, seja porque não se obteve a 

autorização pertinente para instalação de uma determinada atividade, seja em razão 



 

 

da violação das normas ambientais. Será imprescindível um direito sancionatório de 

caráter repressivo á serviço do Direito Ambiental. Nesta perspectiva, o Direito 

Ambiental encontra no Princípio do Poluidor-Pagador, incorporado pelo 

ordenamento jurídico pátrio e também pelo direito internacional, um instrumento 

capaz de traçar linhas mestras de proteção do meio ambiente e de fixar padrões de 

emissão e abstenção de poluição, com o intuito de estabelecer um equilíbrio entre a 

atividade industrial e o meio ambiente. 

(http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artig

o_id=932). 

Atualmente segundo o Ministério do Meio ambiente são 456 milhões de ha 

de florestas naturais que abrigam povos e comunidades tradicionais diversas, como 

ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, indígenas entre outros.  Com o passar dos 

anos essas populações, vêm acumulando necessidades específicas no seu 

processo de desenvolvimento, que devido a muitas singularidades precisam ser 

compreendidas e assimiladas pelo poder público para e desenvolvimento e 

adequação de políticas públicas aderentes à inclusão social, política, econômica e 

cultural. È esperado melhoria das condições de vida dessas comunidades, com 

políticas públicas que possam contribuir para a sua permanência nas florestas 

convertendo-se num fator de conservação da biodiversidade dos ecossistemas 

envolvidos, contribuindo assim para a sua conservação. 

No Brasil, a Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, também adotou o 

referido princípio, ao apontar como uma das finalidades da Política Nacional do Meio 

Ambiente “a imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos 

ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.”. 

Algumas políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) inclui 

programas voltados para a recuperação, conservação e sustentabilidade em 

variadas áreas ambientais. Entre os destaques, está o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) de imóveis em todo o território nacional, com o objetivo de promover a 

recuperação de ecossistemas nos moldes da nova Lei Florestal.  Para as unidades 

de conservação, há o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) e o Bolsa 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=932
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=932


 

 

Verde, que concede incentivos financeiros para famílias promoverem ações de 

conservação reservas extrativistas, florestas nacionais e assentamentos, serão 

utilizadas ferramentas para que esses programas possam também atingir as famílias 

de Nova Monte Verde.  

Assim, são muitos os desafios para a preservação dos recursos naturais 

que visem a garantia sobrevivência do planeta e, consequentemente, a nossa 

sobrevivência, possibilitando o desenvolvimento social justo, entretanto é nossa 

obrigação conservar os recursos naturais. Uma maneira bem interessante de fazer 

isso é seguindo o termo sustentabilidade, o qual defende a preservação do meio 

ambiente. È necessário mudança do comportamento dos indivíduos, mudar essa 

atitude não é tão difícil de ser tomada, basta que o indivíduo se empenhe para 

mudar certos hábitos rotineiros da sua vida.  Podemos começar por transformar os 

resíduos orgânicos do lixo em adubo já é uma boa alternativa a ser adotada, pois a 

coleta de muitas cidades não promove essa ação e joga o lixo em um aterro. Por 

meio dessa atitude, o lixo orgânico pode chegar às redes pluviais e tornar 

este recurso natural impróprio para uso. Conservar e Preservar os recursos naturais 

são de extrema importância para a nossa sobrevivência, pois somente com essas 

medidas, poderemos ter a garantia de uma boa qualidade de vida para as gerações 

futuras.  

A situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos 

naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, 

permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em 

todos os aspectos. A necessidade de consolidar novos modelos de desenvolvimento 

sustentável no Brasil, vem exigindo a construção de alternativas de utilização dos 

recursos, orientada por uma racionalidade ambiental e uma ética da no 

comportamento da sociedade. É primordial reconhecer que vivemos numa 

sociedade na qual uma boa formação da consciência ambiental, um sólido 

conhecimento dos complexos problemas e potencialidades ambientais, são 

essenciais para a preservação do meio ambiente.  Tem-se observado que a 

destruição da natureza, base da vida, através da contaminação e degradação dos 

ecossistemas crescem em um ritmo acelerado, motivo pelo qual se torna necessário 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-conheca-os-varios-tipos-e-definicoes/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/atitudes-sustentaveis/planeta-sustentavel-dicas-boas-atitudes/


 

 

reduzir o impacto ambiental para a obtenção de um desenvolvimento 

ecologicamente equilibrado a curto prazo para todo o planeta. 

Um conjunto de ações individuais deve ser amplamente divulgado para um 

despertar da consciência das pessoas para a necessidade da preservação dos 

recursos naturais, fazer lembrar a todos, as consequências que o crescimento 

desordenado tem causado ao planeta. Um dos pontos de partida começa no 

consumo consciente, consumir somente o necessário, visando evitar os impactos 

negativos para a sociedade e meio ambiente no futuro, o ser humano precisa se 

conscientizar agora. Hoje em dia, a humanidade consome 25% a 30% a mais de 

recursos naturais do que a Terra consegue sustentar, segundo estatísticas se 

manter esse ritmo, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra 

para atender nossas necessidades de alimentos, energia e água. 

Partindo deste preâmbulo, nos deparamos também com outras iniciativas 

que contribuirão para a preservação do meio ambiente; a Coleta seletiva de lixo – 

para um indivíduo ativo desta empreitada, esse processo tem inicio desde a 

separação correta do lixo seco do lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores 

de lixo reciclável, que conseguem recolher maior quantidade de material 

reaproveitado e aumentar a renda com a venda dos resíduos. 

O lixo úmido (ou orgânico) é composto por restos de alimentos, cascas e 

ossos, pó de café e de chá, galhos e podas. Separados e reciclados, pode servir de 

adubo na produção agrícola ou como insumo para gerar energia.  

O lixo seco, por sua vez, é todo o resíduo feito de papel (como caixas longa 

vida), vidro (potes de maionese), metal (latas de alumínio) e plástico (garrafas PET). 

Se limpos e separados corretamente, podem gerar emprego, renda e poupar 

recursos naturais. Com garrafas PET, por exemplo, é possível produzir madeira 

sintética ou um novo plástico.  

Campanhas de conscientização com a prática da cidadania, com ideias 

básicas do consumo consciente, a transformação do ato de consumo em uma 

prática permanente de cidadania consciente, extrapola o atendimento de 

necessidades individuais, o que implicará reflexos na sociedade, economia e meio 

ambiente.  



 

 

Objetivos 

Contribuir com a Gestão municipal para o alcance de um meio ambiente 

seguro, desenvolver ações voltadas a preservação e conservação, como a 

recuperação de áreas degradadas, desenvolver ações de instruções e de 

conscientização da população local, implementando os serviços básicos como a 

coleta seletiva do lixo urbano, dentre outras ações, culminando na melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Turismo. 

O desenvolvimento sustentável corresponde à consciência de utilizar os 

recursos da natureza no presente de maneira que não comprometa as reservas que 

serão necessárias às gerações futuras, além disso, o desenvolvimento sustentável 

visa unir a manutenção das sociedades com a preservação ambiental e buscar 

alternativas que não agridem tanto e que diminua os impactos provocados pela ação 

antrópica.  

Estimular o desenvolvimento de soluções e iniciativas que permitam o 

município de Nova Monte Verde, avançar no caminho do desenvolvimento 

sustentável. 

E para se alcançar objetivos que visam um meio ambiente seguro, 

passamos inicialmente pela formação continuada de educadores e da sociedade em 

geral, passando pelo incentivo da sustentabilidade na agricultura familiar, pela 

organização de mostras de vídeos socioambientais, pela promoção de espaços 

educadores, por cooperações e pela produção de material socioambiental 

orientador, dentre outros métodos que contribuam para uma sociedade sustentável. 

Objetivo Geral 

Desenvolver com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo a 

implementação de normas, de estratégias e das políticas públicas ambientais de 

forma participativa, compartilhada e democrática, apoiando projetos voltados para a 

proteção, a recuperação, o conhecimento e o uso sustentável dos recursos naturais, 

acompanhando o avanço da consciência e da organização da sociedade de Nova 

Monte Verde.  



 

 

Estimular a adoção de tecnologias sustentáveis, especialmente nas 

atividades relacionadas à agricultura familiar, ao agroextrativismo, por meio da 

cooperação técnica e científica, buscar fomentar, e executar as políticas públicas 

decorrentes dos acordos firmados, e mediante a demanda do município.  

Os municípios têm grande importância na efetividade da PNRS – Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos, seja pela titularidade na gestão dos serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, seja pelas 

responsabilidades trazidas pela lei nº 12.305/2010, ou mesmo pelas atribuições 

constitucionais previstas nos incisos I e V do artigo 30, que tratam das competências 

legislativas e administrativas em matéria de interesse local.  

Assim, pretende-se com este projeto, auxiliar a Gestão Municipal na 

obtenção e elaboração de projeto que estabeleçam todas as diretrizes, metas, ações 

e programas necessários para o manejo adequado dos resíduos e para a disposição 

ambientalmente adequada de rejeitos definindo detalhes, as condições em que 

devem ser elaborados, em face da importância dessas condições e da relevância do 

papel do município, nessa importante ação. 

Objetivos Específicos: 

Incentivar a prática de ações voltadas à recuperação de recursos naturais 

já afetados por quaisquer meios de degradação ambiental; 

Auxiliar a secretaria municipal do Meio Ambiente e Turismo na 

implementação dos PMGIRS, visando garantir ao município de Nova Monte Verde, 

acesso aos recursos da União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos (art. 18, lei nº 12.305/2010); 

Estimular e participar do processo educação permanente da população 

com relação ao descarte correto do lixo doméstico;  

Prestar assessoria na criação de programas e ações: capacitação técnica 

voltada para a implementação e a operacionalização da política ambiental; educação 

ambiental que promova a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 

resíduos sólidos;  

Promover ações preventivas e corretivas, incluindo programas de 

monitoramento de coleta seletiva;  



 

 

Incentivar à criação e desenvolvimento dos grupos interessados, em 

especial de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

recicláveis ou reutilizáveis; para implantação de coleta seletiva de materiais 

reutilizáveis ou recicláveis com a inclusão de organizações de catadores formadas 

por pessoas de baixa renda. 

Metodologia e Estratégia de Ação: 

O presente Termo de Referência apresenta as suas diretrizes de 

formulação intrínsecas para o atendimento da administração pública. 

De acordo com este Termo de Referência apresentado pela Secretaria 

Municipal Meio Ambiente e Turismo, para o alcance das metas, a Contratada 

desenvolverá suas atividades em parceria com esta Secretaria, obedecendo às 

diretrizes do projeto básico, observadas as especificações técnicas, dados, 

elementos quantitativos e descrição das atividades estabelecidas, considerando a 

execução das atividades em áreas complementares.  

Este Termo de Referência contempla as ações a serem desenvolvidas, as 

formas de obtenção de resultado – que caracterizam indiretamente a metodologia – 

e, os resultados esperados.  

Capacitação e Atualização: 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento tem por objetivo valorizar 

todos os agentes envolvidos na secretaria do Meio Ambiente e Turismo do 

município, através da disponibilização de material didático e informativo, palestras e 

outras ações pedagógicas. Pretende-se incrementar as habilidades profissionais e 

elevar o nível de satisfação de todos os colaboradores, para garantir o objetivo 

primeiro deste projeto “ obter uma gestão municipal que promova o desenvolvimento 

sustentável.” As capacitações serão oferecidas em dias e horários a serem definidos 

pela Contratada e aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo, 

de forma que não comprometa as atividades desenvolvidas. 

A Secretaria poderá interagir e solicitar, que sejam promovidas ações de 

treinamento, capacitação, qualificação ou outras para que sejam atingidos os 

objetivos propostos. 



 

 

Considerando os objetivos proposto neste Termo de Referência, as primeiras 

ações de capacitação buscarão tratar da questão do atendimento ao usuário. A seguir 

apresentam-se alguns tópicos, sugeridos para as primeiras ações: 

Auxiliar na elaboração e na implementação do programa de 

monitoramento, avaliação e sistematização das ações da Secretaria de Agricultura; 

Campanha de conscientização da coleta seletiva; 

Distribuição de material informativo a comunidade interna sobre temas 

solicitados pela administração (trimestral); 

Promover em conjunto com o município, de campanhas educativas de 

preservação e conservação ambiental. 

Outras ações poderão ser desenvolvidas de acordo com a demanda da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, onde a Contratada poderá 

realizar novos estudos/analises para a avaliação dos dados coletados; como 

pesquisa de satisfação/entrevista, visando a melhoria da qualidade dos serviços. 

Metas: 

Este Termo de referência objetiva ampliar e complementar as equipes 

multiprofissionais dos serviços para manutenção da secretaria municipal do Meio 

Ambiente, atendendo a demanda municipal de maneira complementar e/ou 

suplementar, ofertando melhorias que promovam uma gestão ambiental de forma 

integral em todo município: 

Campanhas e divulgação de coleta seletiva de lixo para conscientização da 

população; 

Elaborar os relatórios e projetos ambientais; 

Aumentar a área de recuperação e preservação ambiental; 

Incrementar infraestrutura para o correto desenvolvimento de atividades 

voltadas a preservação do meio ambiente, visando a manutenção e melhoria da 

qualidade de vida do munícipe. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

A Contratada deverá apoiar o desenvolvimento das ações importantes para 

assegurar a melhoria da saúde da população, identificando as possibilidades de 

disseminação de experiências, além de possibilitar a racionalização do uso e a 



 

 

distribuição dos recursos orçamentários na execução das atividades de cooperação, 

visando garantir acesso universal dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, uma 

vez que a desigualdade, prejudica fortemente as populações mais vulneráveis ao 

acesso uma saúde de forma integral. Este Termo de Referência é uma iniciativa que 

estimula o gestor municipal na busca de soluções para enfrentar essa situação.  

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Município 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção, recuperação e reabilitação. 

A gestão da saúde de forma integral e multidisciplinar apresenta-se como a 

melhor maneira de atender às necessidades da população. Este projeto contempla 

ações voltadas à saúde que no seu somatório engloba as principais necessidades 

relacionadas à gestão das políticas públicas de saúde. 

Dentro da necessidade de se atender a saúde de forma integral, como um 

dos direitos severamente tutelados pelo Estado e de relevante importância, fica a 

cargo do Município, operacionalizar ações de forma direta e/ou indireta, por meio do 

desenvolvimento de parcerias, inserindo projetos em sua rede de serviços, com vista 

à descentralização do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Acredita-se que a promoção do verdadeiro atendimento humanizado, que 

por sua vez é resultado do uso da “inteligência coletiva”, requer a constituição de 

equipes multidisciplinares, com profissionais habilitados, motivados e capacitados 

para o desenvolvimento de suas atividades. A formação de uma equipe 

multidisciplinar, para o projeto, é uma das estratégias mais relevantes para a 

obtenção dos resultados esperados. 

No Brasil o direito à saúde foi uma conquista do movimento da Reforma 

Sanitária que culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela 

Constituição Federal de 1988 e a responsabilização do Estado na tomada de 

decisões. O direito à saúde ultrapassa os atendimentos hospitalares ou em unidades 

básicas; implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em associação a 



 

 

outros direitos básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais e 

segurança. 

Os planos de parceria constituem um importante instrumento para viabilizar 

os objetivos do SUS, que de forma complementar entre a Contrata e o Município se 

convergem em um eixo estruturante da cooperação técnica na gestão pública, 

contando com o papel catalisador dos fundos regulares da Organização para uma 

execução eficiente das atividades programadas pelo gestor. 

Dessa forma, o presente Termo de Referência justifica-se pela 

necessidade de atender integralmente os aspectos da saúde humana, sejam eles 

físicos ou psicológicos, de constituir equipes multidisciplinares que garantam ações 

eficazes de promoção da saúde e se capacitem para atender a demanda municipal, 

e de influenciar na qualidade de vida do munícipe. 

O Termo de Referência tem sua premissa focando na implementação de 

uma saúde de qualidade compartilhada com equipes envolvidas e responsáveis 

pelas ações, no estímulo de uma participação mais proativa do paciente em relação 

à tomada de decisão em saúde. 

Esse Termo de Parceria terá sucesso na sua aplicabilidade, pois oferecerá 

ferramentas ao paciente para que ele, de fato, participe das decisões que lhe afeta, 

questionar e saber que podem existir alternativas de diagnóstico e tratamento. O 

paciente é o protagonista do cuidado. Ressaltamos que em sistemas de países do 

mundo inteiro tem-se observado um crescimento da abordagem centrada e focada 

no usuário, e essa comunicação tem papel fundamental, contribuindo para os 

resultados do cuidado.  

Um conjunto de informações disponibilizado em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde (responsáveis envolvidos) deste município contemplará 

orientações gerais para que o paciente realize uma boa consulta e tenha êxito em 

seu tratamento, com informações dos profissionais responsáveis, com as dicas do 

paciente que devem ser observadas antes, durante e depois do atendimento.  

Os médicos (responsáveis pelo cuidado) e demais profissionais de saúde 

são parte fundamental dessa relação e, como tal, também ganham com as medidas 

sugeridas por esta iniciativa. 



 

 

Os benefícios são os mais diversos, uma maior adesão do paciente ao 

tratamento, com maior probabilidade de obtenção de bons resultados, a fidelização 

do paciente ao profissional de saúde, a diminuição do risco de entendimento 

equivocado das prescrições e recomendações e maior satisfação do profissional de 

saúde com sua prática clínica. Os profissionais de saúde e os pacientes podem 

construir juntos uma comunicação efetiva, que seja boa e auxilie a ambos. De 

maneira geral o paciente que procura atendimento em saúde encontra-se com 

algum desconforto, isso traz a tona as inseguranças, receios, expectativas e muitas 

dúvidas que os profissionais de saúde precisam estar preparados para manejar e 

acolher. 

É o começo para uma grande mudança na Saúde, é muito importante que 

os usuários saibam que são esperados, que participem e procurem compreender 

melhor o que se passa na gestão de saúde de seu município, que é uma ação em 

parceria utilizada para dar os resultados esperados para aqueles que sofrem com 

algum problema de saúde. 

Com quase três décadas de existência, o Sistema Único de Saúde – SUS 
vem ganhando, ano a ano, maior solidez, evoluindo no processo de 
descentralização e municipalização de suas ações e serviços, provando a 
viabilidade de se construir uma rede de saúde, democrática, universal, efetiva e 
eficiente. Uma nação de dimensões continentais não comporta modelos de gestão 
demasiadamente voltados à fixação de conteúdos normativos, técnicos e 
processuais, que tendem a excessos em exigências e detalhamentos complexos. 
Para a superação da fragmentação das políticas e programas de saúde, o caminho 
que hoje se destaca é a estruturação de uma rede solidária e regionalizada de ações 
e serviços que qualifiquem o processo de gestão.  

O “Pacto de Gestão do SUS” valoriza a relação solidária entre gestores, 
definindo as diretrizes e responsabilidades, em cada eixo de ação: Descentralização, 
Regionalização, Financiamento do SUS, Planejamento do SUS, Programação 
Pactuada Integrada (PPI), Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial, 
Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho na Saúde e Educação na Saúde. 

Realiza-se assim, uma reforma institucional que defende o SUS como 
política de Estado, facilitando processos de pactuação e de regionalização da saúde. 
O “Pacto pela Saúde” institui novas bases para que o SUS alcance um processo 
mais solidário de gestão. 

Objetivos 



 

 

Contribuir com a Gestão para o alcance de uma saúde com qualidade e 
elevar a expectativa de vida da população do município de Nova Monte Verde/MT, 
implantando e implementando ações que possibilitem a melhoria dos serviços de 
saúde resgatando direitos da população, culminando na melhoria da qualidade de 
vida de seus munícipes por intermédio dos serviços prestadas pela Contratada 
através da Secretaria Municipal de Saúde. 

A Atenção Básica é a porta de entrada do Sistema e o ordenador do 
cuidado para toda a rede de atenção à saúde. Para as ações primárias em saúde a 
resolutividade local podem alcançar em média 80%, possibilitando uma melhor 
organização e funcionamento de todo o sistema inclusive dos serviços de média e 
alta complexidade engrenadas por um Sistema de Regulação. 

A Atenção básica bem resolutiva promove a redução de filas no Pronto 
atendimento do hospital, o consumo abusivo de medicamentos e o uso 
indiscriminado de equipamentos de alta tecnologia, pois os problemas de saúde 
mais prevalentes passam a serem resolvidos nas unidades básicas, deixando os 
ambulatórios de especialidades e hospitais cumprirem seus verdadeiros papéis, o 
que resulta em maior satisfação do usuário e utilização mais racional.   

Objetivo Geral 

A Atenção Básica é a porta de entrada do Sistema e o ordenador do 
cuidado para toda a rede de atenção à saúde. Para as ações primárias em saúde a 
resolutividade local podem alcançar em média 80%, possibilitando uma melhor 
organização e funcionamento de todo o sistema inclusive dos serviços de média e 
alta complexidade engrenadas por um Sistema de Regulação. 

A Atenção básica bem resolutiva promove a redução de filas no Pronto 
atendimento do hospital, o consumo abusivo de medicamentos e o uso 
indiscriminado de equipamentos de alta tecnologia, pois os problemas de saúde 
mais prevalentes passam a serem resolvidos nas unidades básicas, deixando os 
ambulatórios de especialidades e hospitais cumprirem seus verdadeiros papéis, o 
que resulta em maior satisfação do usuário e utilização mais racional.   

Dessa forma, o desenvolvimento de processos de trabalho baseados nos 
conceitos de prevenção, promoção e vigilância da saúde. Significa atuar nos 
momentos mais precoces iniciais da transmissão das doenças, assim como sobre os 
riscos sanitários, ambientais e individuais. Esta atuação garante melhores níveis de 
saúde e de qualidade de vida para todos.  

Objetivos Específicos: 

Auxiliar nas unidades de saúde, mecanismos para melhoria da qualidade de 
atendimento aos usuários; 



 

 

Estimular e participar do processo educação permanente dos trabalhadores 
da atenção básica; 

Apoiar e conduzir a implantação dos protocolos assistenciais; 

Promover ações e serviços de vigilância a saúde (sanitária, epidemiológica, 
ambiental e saúde do trabalhador) de competência do nível de complexidade do 
município e participar eficazmente naquelas que fogem à capacidade do município; 

Desenvolver gestão participativa nos serviços de saúde, participar da 
execução, controle social e avaliação e serviços de saúde no município, contribuindo 
com ações e os resultados eficazes; 

Colaborar de forma eficaz e participativa na humanização do atendimento 
aos pacientes e seus familiares; 

Contribuir no acolhimento dos pacientes que chegam à emergência, 
reduzindo as filas existentes nesses locais; 

Contribuir no aumento do número de atendimentos nas unidades básicas 
de saúde; 

Proporcionar atendimentos médicos especializados para atender a 
demanda da população; 

Auxiliar a gestão para implantação de procedimentos e protocolos, que 
visem agilidade no atendimento ao usuário; 

Contribuir na redução dos riscos e agravos à saúde a qual a população 
está exposta, promovendo atendimento integral; 

Viabilizar capacitação permanente aos envolvidos nas atividades de 
abrangência da Secretaria Municipal de Saúde; 

Atuar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde na formação de 
grupos de base: Idosos, gestantes, hipertensos e diabéticos, adolescentes, 
alimentação saudável, prevenção de drogas e Saúde sexual, cada grupo base pode 
ter quantos subgrupos forem necessários; 

Organizar trabalho com enfoque familiar; vinculação de clientela e 
territorialização; 

Auxiliar na utilização de instrumentos permanentes de acompanhamento e 
avaliação das ações realizadas. 

Metodologia e Estratégia de Ação: 



 

 

O presente Termo de Referência apresenta as suas diretrizes de 
formulação intrínsecas para o atendimento a administração pública. 

De acordo com este Termo de Referência apresentado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, para o alcance das metas, a contratada desenvolverá suas 
atividades em parceria com esta Secretaria, obedecendo às diretrizes do projeto 
básico, observadas as especificações técnicas, dados, elementos quantitativos e 
descrição das atividades estabelecidas, considerando a execução das atividades em 
áreas complementares.   

A Secretaria poderá interagir e solicitar, que sejam promovidas ações de 
treinamento, capacitação, qualificação ou outras para que sejam atingidos os 
objetivos propostos 

Considerando os objetivos proposto neste Projeto, as primeiras ações de 
capacitação buscarão tratar da questão do atendimento ao usuário. A seguir apresentam-
se alguns tópicos, sugeridos para as primeiras ações: 

Capacitação em atendimento ao público; 

Distribuição de material informativo a comunidade interna sobre temas 
solicitados pela administração (trimestral); 

Auxílio nas campanhas educativas do calendário municipal.  

Outros projetos poderão ser desenvolvidos de acordo com a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde, onde a Contratada poderá realizar novos 
estudos/analises para a avaliação dos dados coletados; como pesquisa de 
satisfação/entrevista, visando a melhoria da qualidade dos serviços. 

Os valores necessários à cobertura dos custos com a execução da ação 
serão discutidos com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, buscando dar 
maior transparência a essa fase do processo, como nos custos diretos (profissionais 
diretamente alocados, profissionais substitutos, materiais, equipamentos, locações, 
assessorias, entre outros). 

Metas: 

Este Termo de Referência objetiva ampliar e complementar as equipes 
multiprofissionais dos serviços de saúde (Serviços Médicos e suas especialidades, 
Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Apoio administrativo, entre outros 
que se julgar necessário) para atender a demanda municipal de maneira 
complementar e/ou suplementar, ofertando serviços de saúde com qualidade à 
população usuária. 



 

 

Prestar atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas 
municipais, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de 
saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos; 

Reorganizar a prática assistencial em novas bases e critérios: atenção 
centrada na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social; 

Realização de Ações para o combate de doenças transmissíveis e não 
transmissíveis, que afetam principalmente o município de Nova Monte Verde-MT; 

Ampliar em 2% ao ano a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos 
com um exame citopatológico a cada 3 anos 

Redução de 70% epidemias de Sida ((Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida), tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a 
hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis; 

Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete 
consultas de pré-natal. 

Reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar; 

Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o 
abuso de drogas e uso nocivo do álcool; 

Promover o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo o planeamento familiar, informação e educação, bem como a integração da 
saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais; 

Manter o índice de vacinação da população de Nova Monte Verde 
atualizado, conforme calendário anual; 

Garantir equidade no acesso à atenção em saúde, de forma a satisfazer as 
necessidades de todos os cidadãos do Município, avançando na superação das 
desigualdades; 

Fortalecer a atenção primária (por meio da Estratégia Saúde da Família), 
secundária e terciária através de equipe multiprofissional adequada e qualificada 
para o atendimento, visando ações de prevenção, promoção e recuperação da 
saúde. 

Ampliar e consolidar a terapia comunitária integrativa como política pública 
municipal e como estratégia de promoção e cuidado na Atenção Primária e saúde 
mental, capacitando os profissionais da Estratégia Saúde da Família, Saúde Mental, 
Assistência Social, Educação, Conselhos e comunidade; 



 

 

Fortalecer junto Secretaria Municipal de Saúde, ações de descentralização 
para detecção dos casos de Hanseníase para as UBSs; 

Reforçar a importância acompanhamento dos casos confirmados de 
Hanseníase e seus comunicantes pela equipe PSF; 

Modernização Técnica e Administrativa 

Auxiliar na incorporação de tecnologia de informação nos processos de 
trabalho e no cotidiano gerencial; 

Incrementar o registro e acompanhamento dos procedimentos executados 
na atenção primária:  

Melhorar o controle de custos das unidades de saúde, auxiliando no 
desenvolvimento de programas e sistemas de fluxos como um sistema integrado 
com as redes de serviços;  

Constituir equipe de revisão sistemática das normas rotinas e protocolos; 

Contribuir na melhoria da qualidade no atendimento ao público e na 
prestação dos serviços aos cidadãos, dentro dos padrões éticos; 

Ampliação de número de Equipes da Estratégia Saúde da Família; 

Fortalecer a interação e articulação da Rede de Atenção Básica, 
especializada e Hospitalar, com o foco da ação centrado no usuário, com práticas 
acolhedoras e resolutivas. 

Diminuição do número de usuários nas filas de espera por atendimento 
contribuindo para o seu acesso à saúde integral; 

Aumentar o número de atendimentos nas unidades básicas de saúde; 

Promover o aprimoramento qualitativo do atendimento ao cidadão para as 
diversas áreas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde;  

Contribuir na humanização dos processos de saúde; 

Prestar nas unidades de saúde e nos domicílios, assistência de forma 
integral, contínua, com resolutividade, eficiência e com boa qualidade as 
necessidades dos usuários; 

Compor equipes multidisciplinares para atuarem no âmbito de abrangência 
da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a necessidade do projeto a ser 
desenvolvido. 



 

 

Auxiliar a gestão na redução de internações hospitalares; 

Contribuir na redução de consultas ambulatoriais; 

Intensificar as ações de escovação coletiva nas escolas através do PSE 
(Programa Saúde na Escola); 

Criar em conjunto com SMS, mecanismos para melhoria da qualidade de 
atendimento aos usuários dentro de padrões éticos; 

Contribuir para a humanização do atendimento aos pacientes e seus 
familiares; 

Ampliar os serviços de apoio diagnóstico às gestantes de 41 semanas ou 
mais; 

Promover atendimento integral visando a redução de riscos e agravos à 
saúde; 

Auxiliar em parceria com a SMS a formação de grupos de base: Idosos, 
gestantes, hipertensos e diabéticos, adolescentes, alimentação saudável, prevenção 
de drogas e Saúde sexual, cada grupo base pode ter quantos subgrupos forem 
necessários; 

Colaborar na utilização de instrumentos permanentes de acompanhamento 
e avaliação das ações realizadas; 

Impulsionar promoção e proteção da saúde da população, eliminando e/ou 
reduzindo as situações ou os fatores de risco do meio ambiente associado à 
ocorrência de doenças e agravos; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

O papel desempenhado pela área de educação nas comunidades, não só 
brasileiras como mundiais, é de importância fundamental, na medida em que tem o 
dever de estabelecer ações de desenvolvimento social e formação do cidadão. 

Nos últimos anos, o ambiente escolar adquiriu uma abrangência maior no 
que diz respeito a sua dinâmica de formação de indivíduos. 

A instituição educacional é entendida hoje como um espaço capaz 
de aflorar nas estudantes competências cognitivas, sociais e emocionais, mas 
também capaz de edificar cidadãos plenos, com saberes úteis e entendimento do 
ambiente cultural e histórico em que estão inseridos. 

A comunidade escolar não é só uma entidade em que os jovens adquirem 
conhecimento formal, mas também uma importante referência para eles em termos 



 

 

de constituição de valores, aprendizagem social, contextualização cultural, etc. 
As atividades extracurriculares caem como uma luva neste novo contexto, que exige 
tanta responsabilidade e amplitude no papel dos colégios. 

É fato de que a comunidade escolar não é só uma entidade onde os jovens 
adquirem conhecimento formal, mas trata-se de um importante modelo para eles em 
termos de constituição de valores, aprendizagem social, contextualização cultural, 
etc.  

Por isso, elaboramos este projeto que corrobora com os anseios do aluno, 
com a vontade da própria instituição de ensino - Escola, e da sociedade. 

O estímulo cognitivo em áreas distintas; 

A vivência prática daquilo que se vê de maneira teórica em sala, 
complementando o processo de aprendizagem; 

O possível ganho acadêmico, já que é comum que os alunos obtenham 
melhor desempenho ao contar com aulas de reforço aplicadas de maneira prática 
em jogos, brincadeiras e outros projetos extraclasse; 

A interdisciplinaridade, que atualmente é tão difundida e pode ser 
facilmente trabalhada neste tipo de atividade. 

A maior parte das atividades extracurriculares, quando bem elaborada e 
executadas com objetivos claros, podem resolver várias dificuldades, trazendo 
muitas facilidades e ganhos para os alunos;  

Aguçar a curiosidade do aluno por determinadas áreas e o apoio ao 
processo dessa descoberta; 

O aumento do interesse do aluno com a escola, pois ele vislumbra que 
agora terão atividades lúdicas e interessantes inseridas no ambiente de 
aprendizagem; 

O crescimento da autoestima e da autoconfiança, estimulando o 
autoconhecimento, os alunos descobrem que existem muitas outras atividades em 
que eles podem se desenvolver, e isso os motiva fazendo com que se reconheçam 
como cidadãos dotados de talentos para serem explorados; 

O provável crescimento do desempenho dos alunos nas disciplinas 
formais; O possível reconhecimento de utilidade e relevância daquilo que é 
aprendido em sala de aula, isso posto por especialistas, o contato com atividades 
próximas da realidade prática fundadas em conhecimentos adquiridos em sala faz 
com que passem a ver sentido naquela aprendizagem. 



 

 

O resultado da prática de atividades extracurriculares tem uma utilidade 
no macro ambiente, envolvendo a comunidade, a cidade, o estado e o país em que 
estes alunos mais engajados e preparados serão inseridos com alguns benefícios: 

A formação de cidadãos bem mais preparados para enfrentar situações 
adversas do dia a dia (simuladas por jogos, oficinas, entre outros); 

A crescente formação de alunos com talentos diversos e capacidade de dar 
atenção à diferentes áreas cognitivas (ao estimular o físico através da dança e da 
yoga, o mental através de exercícios de meditação, teatro e do artesanato), etc; 

E também, o entendimento (por parte dos alunos) de que é possível e 
necessário equilibrar: exercícios físicos, mentais, psicológicos e sociais, sem 
negligenciar qualquer um destes aspectos. 

As atividades extracurriculares poderão ser utilizadas em todas as turmas, 
independentemente do nível de proficiência dos alunos, mas, em alguns casos, elas 
também podem servir para um objetivo especial, em alguns casos as atividades 
serão criadas justamente para auxiliar os alunos com dificuldades em determinadas 
disciplinas. 

Alguns aspectos importantes são apontados por estudiosos para o 
crescimento dos alunos elencando também os seguintes benefícios: 

A construção de um espaço de sociabilidade dentro do ambiente escolar; 

A contextualização dos conceitos aprendidos em sala, possibilitando uma 
formação mais completa dos alunos (com a conexão de teoria e prática, cognição, 
emoção e relação social); 

O ganho de uma atividade interessante que pode ser divulgada como 
diferencial da escola. 

Consideramos ser um dos grandes e mais importantes diferenciais de uma 
prática pedagógica, as atividades extracurriculares. Este Termo de Referência 
justifica-se, primeiro pela própria proposta de elevar o IDEB - Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - indicador criado pelo governo federal para 
medir a qualidade do ensino nas escolas públicas, onde os alunos graduandos nas 
várias áreas educacionais, colocam em prática as mais novas discussões que estão 
debatendo em sala de aula, desta forma, transformamos as atividades do projeto em 
experiências inovadoras e propositivas.   

Objetivos 

Aulas extracurriculares: A ideia do trabalho de atividades e disciplinas 
complementares ao currículo padrão da escola pública é formar um sistema e 
aprendizado mais concreto e duradouro para o aluno, já que desenvolve 
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competências diferenciadas e conecta as competências aprendidas na sala de 
aula com atividades práticas e mais apelativas à criança e ao jovem. Essas 
atividades também são muito atrativas na hora em que o aluno se depara com a 
concorrência: (ENEM, Concursos de bolsa, competição no mercado de trabalho, 
dentre outras concorrências), isso reflete não apenas para os estudantes, mas para 
as famílias, que veem um grande valor nesse tipo de ação. 

Cursos e grupos de estudo: Existe uma gama enorme de formas de 
trabalhar cursos e grupos de estudo na escola – fotografia, filosofia aplicada, 
geopolítica, cinema, animação, produção teatral, entre outros. Além das vantagens 
de cada atividade em si, todas elas contribuem para o aprimoramento da capacidade 
do aluno de se desenvolver enquanto ser sociável, crescer em equipe e ressaltar 
suas aptidões e competências individuais. 

Eventos multidisciplinares: Essas tarefas podem incluir feiras, 
apresentações, simpósios e projetos desenvolvidos pelas turmas. Podem englobar 
temas multidisciplinares, como ciências, tecnologia, artes, cultura, artesanato, 
sustentabilidade, etc. A realização desses eventos também é importante para 
diminuir o medo e desenvolver as habilidades dos alunos no que diz respeito a falar 
e apresentar projetos em público, além de aumentar consideravelmente o 
engajamento e a satisfação dos pais no trabalho da escola. 

Oficinas e debates: Oficinas e debates de temas variados também ajudam 
o aluno a extravasar os conceitos aprendidos em sala de aula, desenvolvem a 
capacidade de reflexão, além de fazê-los desenvolver senso crítico e adotar 
uma postura ativa em relação aos pontos de vista individuais e coletivos, aos 
conceitos aprendidos e aos fatos do cotidiano. 

Passeios e viagens: As atividades podem ser as mais diversas: visita a 
estações ecológicas, a museus, teatros, cinema, parques, cidades históricas, outras 
escolas, universidades, e várias outras. Essas atividades ajudam a fortalecer as 
relações sociais, auxiliam no desenvolvimento da disciplina e contribuem muito para 
a formação cultural do aluno, além de deixa-lo mais motivado no ambiente escolar. 

Formação cidadã: É interessante que o gestor público tenha a visão para 
investir no desenvolvimento de palestras, seminários e projetos que auxiliem na 
educação civil e moral do aluno. O desenvolvimento da consciência e da 
responsabilidade do aluno sobre seu papel na sociedade, a importância de ajudar 
outras comunidades, o senso de altruísmo, o cuidado com outros seres vivos e as 
boas maneiras tende a ser muito mais intenso e representa um aprendizado muito 
mais consistente quando trabalhado em atividades práticas, que vão além dos livros 
e cadernos da sala de aula. 

Objetivo Geral 

Este projeto de educação tem como objetivo geral contribuir para o acesso, 
permanência e aprendizagem dos alunos das escolas da rede pública de ensino, do 



 

 

município de Nova Monte Verde-MT, visando à obtenção de resultados que reflitam 
melhorias efetivas na qualidade educacional e na formação do estudante, ampliando 
e melhorando a qualidade da educação municipal por meio de ações desenvolvidas 
em quatro dimensões: educação infantil, alimentação escolar, transporte escolar e 
qualidade no ensino, visando alcançar a eficiência, a eficácia e a efetividade na 
gestão pública de ensino do município de Nova Monte Verde. 

Objetivos Específicos: 

Implantação de atividades extracurriculares que contribuam para o trabalho 
escolar, realizadas de acordo com o projeto político-pedagógico das escolas; 

Desenvolver ações que assegurem o acesso e permanência dos alunos em 
sala de aula, na rede regular de ensino, utilizando recursos didáticos, físicos e 
metodológicos que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem; 

Proporcionar a interação das atividades de monitoria com os projetos 
escolares; 

Difundir corretamente os conceitos sobre Meio Ambiente; 

Proporcionar por meio de atividades interativas a melhoria do ambiente 
escolar; 

Estimular os alunos a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre 
Meio Ambiente em sua comunidade. 

Metodologia e Estratégia de Ação: 

O Termo de Referência apresenta e contempla ações a serem realizadas 
de uma forma ampla e a abranger todas as áreas da administração pública 
municipal. Possivelmente, dentro de suas necessidades, a administração pública 
entende necessário realizar adequações ao projeto apresentado, momento em que 
será realizada uma reunião para definição da ação a ser executada, contemplando 
todas as suas etapas, inclusive custos, metas, indicadores de verificação e 
cronograma físico/financeiro.  

A Avaliação através de questionários constitui um dos principais 
instrumentos do processo de obtenção e coleta de informações. As etapas para a 
realização do mesmo serão organizadas em: planejamento, aplicação e análise de 
dados. 

Depois dessa fase, as equipes de atendimento ao projeto desenvolverão 
atividades nos locais designados pelo Município, utilizando a infraestrutura 
disponibilizada pelo Município, as quais interagirão com o objetivo de priorizar ações 
voltadas a uma educação de qualidade bem como outras atividades correlatas, a 



 

 

serem desenvolvidas de forma complementar e/ou suplementar àquelas executadas 
pelo Município nessa área de atuação. 

Capacitação e Atualização: 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento tem por objetivo valorizar 
todos os agentes envolvidos na educação municipal, através da disponibilização de 
material didático e informativo, palestras e outras ações pedagógicas. Pretende-se 
incrementar as habilidades profissionais e elevar o nível de satisfação de todos os 
colaboradores, para garantir o objetivo primeiro deste projeto prestar serviços de 
educação de qualidade. As capacitações serão oferecidas em dias e horários a 
serem definidos pela Contratada e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, 
de forma que não comprometa as atividades desenvolvidas. 

A Secretaria poderá interagir e solicitar, que sejam promovidas ações de 
treinamento, capacitação, qualificação ou outras para que sejam atingidos os 
objetivos propostos. 

Metas: 

Este Projeto objetiva ampliar e complementar as equipes multiprofissionais 
dos serviços de Educação (Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Psicopedagogia, 
Secretariado, Auxiliar de Secretaria, Organizador Escolar, Monitoria, Ator, Educador 
Físico, Serviços técnicos, entre outros que se julgar necessário) para atender a 
demanda municipal de maneira complementar e/ou suplementar, ofertando serviços 
de Educação com qualidade à população usuária. 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb; 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 
93,5% até 2020 e, até o final da vigência da parceria, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

Ampliar ações estruturantes para a garantia do direito a educação básica 
com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do 
ensino obrigatório, 

Ampliação das oportunidades educacionais, em todos os níveis de 
educação na rede de ensino municipal; 

Redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos 
imprescindíveis para a equidade; 

Valorização dos profissionais da educação, como estratégia para que as 
metas anteriores sejam atingidas; 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

O desenvolvimento econômico de uma nação tem como premissa a 
existência de uma adequada infraestrutura, com a redução dos custos logísticos, e a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos. Nesse contexto, as obras públicas 
devem ser tratadas com especial atenção por terem o papel estruturante no 
desenvolvimento de áreas relevantes para o país, como educação, saúde, 
transporte e moradia. A prática da boa governança dos recursos investidos em obras 
públicas – para garantir-lhes a execução pautada no interesse público - envolve sua 
aplicação de forma correta, transparente e eficiente. 

O desenvolvimento de um Modelo de Estrutura Analítica de Projeto de 
Obras Públicas reflete a necessidade de planejamento, onde todos os esforços 
empregados ainda não têm resolvido problemas como cumprimento de prazos, erros 
em estimativas de custo causando aditivos e erros em estimativas de prazos de 
execução de trabalhos e de aprovação nos devidos órgãos. Então, a elaboração o 
projeto visa acrescentar uma ferramenta, que possa mostrar todas as possibilidades, 
alertando para questões que podem estar envolvidas, evitando-se surpresas durante 
a execução do projeto e na pior das hipóteses, durante a execução das obras 
Portanto, para a consolidação deste projeto serão realizadas diversas reuniões com 
equipes multidisciplinares, gerando então uma parceria de resultados. 

Objetivos 

Contribuir na execução do planejamento urbano e os estudos técnicos 
inerentes à Secretaria de Obras Públicas; visando auxiliar na supervisão e orientar a 
execução da política de desenvolvimento urbano; auxiliando a execução da 
programação das obras públicas do Município; com elaboração de estudos, 
pesquisas e análises técnicas necessárias ao incremento e ampliação das obras do 
Município e à sua execução. 

Objetivo Geral 

Neste Termo de referência, tem como objetivo geral contribuir para a 
melhoria da infraestrutura do município de Nova Monte Verde-MT, visando a 
melhora da qualidade de vida da população do município, por supervisionar e 
orientar o planejamento urbano, e junto com esta secretaria viabilizar os estudos 
técnicos fomentando o desenvolvimento urbano do município.  

Auxiliar na preservação, manutenção e recuperação de vias públicas, 
espaços públicos e áreas verdes públicas, buscando sempre o bem-estar com 
qualidade da população de Nova Monte Verde. 

Objetivos Específicos: 

Contribuir para a melhoria da infraestrutura do município; 



 

 

Recuperação e preservação de vias públicas; 

Realização dos serviços intermediários de apoio e organizativos dos 
programas a serem executadas; 

Manter e melhorar o asseio e conservação das áreas verdes; 

Supervisionar e orientar a programação das obras públicas do Município; 

Supervisionar e orientar os estudos, pesquisas e análises técnicas 
necessárias ao planejamento do desenvolvimento urbano do Município e à sua 
execução; 

Cooperar com as Secretarias Municipais de Obras na adoção de medidas de 
planejamento e fiscalização relativa ao licenciamento de atividades econômicas. 

Metodologia e Estratégia de Ação: 

O Termo de referência apresenta e contempla ações a serem realizadas de 
uma forma ampla e a abranger todas as áreas da Secretaria de Obras, 
Possivelmente, dentro de suas necessidades, a administração pública entende 
necessário realizar adequações ao projeto apresentado, momento em que será 
realizada uma reunião para definição da ação a ser executado, contemplando todas 
as suas etapas, inclusive custos, metas, indicadores de verificação e cronograma 
físico/financeiro.  

Depois dessa fase, as equipes de atendimento à contratação desenvolverão 
atividades nos locais designados pelo Município, visando ampliar as ações de 
melhoria da infraestrutura disponibilizada pelo Município, as quais interagirão com o 
objetivo de priorizar ações voltadas à área de infraestrutura, bem como outras 
atividades correlatas, a serem desenvolvidas de forma complementar e/ou 
suplementar àquelas executadas pelo Município nessa área de atuação. 

Metas: 

Melhorar as condições de acessibilidade em espaços públicos; 

Manter áreas verdes (arvores e gramas) sempre bem conservadas; 

Contribuir para a melhoria da infraestrutura do município; 

Recuperação e preservação de vias públicas; 
 
 
3. DOS SERVIÇOS  
 
4. DA QUANTIDADE E VALOR DE REFERÊNCIA 



 

 

 
4.1. As quantidades e valores de referência do objeto da presente licitação são os 
que seguem: 
 

Item Código Descrição Quant. 

 
Meses V. Unitário V. Total 

1 312671 
Coletor de Resíduos 
Sólidos 

5 12 R$ 3.789,33 R$ 227.359,80 

2 312672 
Agente de Limpeza 
Urbana 

7 12 R$ 4.151,66 R$ 348.739,44 

3 312673 Auxiliar de Cozinha  8 12 R$ 3.789,33 R$ 363.775,68 

4 312674 Guarda Patrimonial 4 12 R$ 3.789,33 R$ 181.887,84 

5 312675 
Monitor de Serviços 
Sanitários 

1 12 R$ 3.789,33 R$ 45.471,96 

6 312676 Monitor de Oficina 5 12 R$ 3.789,33 R$ 227.359,80 

7 312677 
Gerente de Serviços 
Administrativos 

5 12 R$ 4.831,66 R$ 289.899,60 

8 312679 Apoio Administrativo 4 12 R$ 4.151,66 R$ 199.279,68 

9 312681 
Auxiliar de 
Enfermaria 

4 12 R$ 4.151,66 R$ 199.279,68 

10 312682 Serviços Gerais 4 12 R$ 3.789,33 R$ 181.887,84 

11 312683 
Operador de 
Máquinas Pesadas I 

6 12 R$ 8.506,33 R$ 612.455,76 

12 312684 
Operador de 
Máquinas Leves I 

2 12 R$ 6.814,66 R$ 163.551,84 

13 312685 
Operador de 
Veículos Pesados I 

5 12 R$ 4.546,00 R$ 272.760,00 

14 312680 
Serventes de 
Limpeza 

13 12 R$ 3.789,33 R$ 591.135,48 



 

 

15 312678 
Auxiliar de Serviços 
Operacionais e 
Logísticos 

18 12 R$ 3.789,33 R$ 818.495,28 

16 312686 Diárias 500 12 R$ 186,66 R$ 1.119.960,00 

 TOTAL 
 

R$ 5.843.299,68 
 

 
 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1. Obrigações da CONTRATANTE: 
a) Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Serviços; 
b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos 

que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
c) Fiscalizar o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento 

pelas licitantes; 
d) Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas no Edital; 
e) Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade 

constatada durante o recebimento dos materiais e/ou serviços; 
f) Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito 
a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

g) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

5.2. Obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer mão de obra dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de 

acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas, sendo a 
mão de obra a seguir descrita: 

Coletor de Resíduos Sólidos: Profissional ligado ao serviço de limpeza pública 
que faz o trabalho de varrição e coleta de lixo de ruas, avenidas e parques de 
uma cidade, coleta de lixo das casas, prédios, parques públicos, comércio e 
indústrias. Carga horária: 40h Semanais. 
Agente de Limpeza Urbana: Profissional para prestar serviços ligados as 
unidades e projetos com capacidade voltada para levantamento das  atividades 
em jardinagem com realização da manutenção da grama de praças, canteiros e 
jardins públicos, cortar e regar, cultivar canteiros, plantar sementes, conservar 
áreas ajardinadas, adubar e arar adequadamente as áreas, removendo 
folhagens secas mantendo a limpeza, manter a estética, colocando grades ou 
outros anteparos conforme orientação, operar máquinas especificas da função de 
jardinagem, atuar com algumas aplicações de inseticidas e adubação de plantas, 
colaborar em organizações, montagem e desmontagem de eventos em geral, 
operar máquinas roçadeiras, podadores de cerca viva, cuidar do paisagismo, 



 

 

sempre manter organizado as ferramentas de trabalho, e demais funções 
inerentes a função, voltados para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. Carga horária: 40h 
Semanais. 
Auxiliar de Cozinha: Profissional que atua no serviço ligado a preparação, 
guarda e disposição de alimentos, devendo possui conhecimento de vigilância 
sanitária. Carga horária: 40h Semanais.  
Guarda Patrimonial: Profissional para prestar Serviços de guarda e vigilância na 
unidades públicas do município, sendo responsável,  por montar ronda, e a 
guarda de determinado local, efetuando rondas constantes durante todo o 
período que estiver na escala, visando garantir total segurança e comodidade 
para os usuários, se no local onde está sendo desenvolvido as atividades, bem 
como, demais funções voltadas para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. Carga horária: 40h 
Semanais. 
Monitor de Serviços Sanitários: Profissional que atua em regime de 
complementação à atividade de vigilância sanitária, auxiliando a equipe de 
vigilância sanitária municipal. Carga horária: 40h Semanais. 
Monitor de Oficina: Profissional para prestar serviços na área de projetos, 
ligados as unidades e projetos com capacidade para atuar junto ao projeto social, 
tais como oficinas pedagógicas, educacionais, culturais, profissionalizantes e 
esportivas necessárias ao desenvolvimento dos projetos e programas da 
secretaria municipal de assistência social a ser realizado por profissional 
habilitado voltados para o atendimento das necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser implementado. Carga horária: 40h Semanais. 
Gerente de Serviços Administrativos: Profissional para prestar serviços tais 
como planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de 
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, 
entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento 
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho 
organizacional. Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas. 
Carga horária: 40h Semanais. 
Apoio Administrativo: Profissional para prestar serviços tais como executar 
serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações 
sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos. Atuar na concessão de 
microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, 
prospectando clientes nas comunidades. Carga horária: 40h Semanais. 
Auxiliar de Enfermaria: Profissional que atua auxiliando enfermeiras e técnicas 
de enfermagem nas unidades de saúde em regime de complementação. Carga 
horária: 40h Semanais. 
Serviços Gerais: Profissional para prestar serviços tais como executar serviços 
de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 
equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar 



 

 

de piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente. Carga horária: 40h Semanais. 
Operador de Máquinas pesadas I: Prepara, ajusta e opera máquinas de 
produção. Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, 
frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a 
organização do setor. Conserva equipamento com a execução de manutenções 
corretivas e preventivas de Máquinas pesadas. Carga horária: 40h Semanais 
Operador de Máquinas Leves I: Prepara, ajusta e opera máquinas de produção. 
Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência 
e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a organização do 
setor. Conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e 
preventivas de Máquinas leves. Carga horária: 40h Semanais 
Operador de Veículos Pesados I: Profissional para prestar serviços de 
condução/transportes, dentro de município ou até em viagens para outras 
localidades, fazer o transporte de objetos e documentos, solicitados previamente 
pelo responsável, fazer a manutenção do veículo, como verificação do nível de 
óleo, combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, cumprir 
escala de trabalho. Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização 
sonora e luminosa.  Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com 
o veículo.  Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, 
encaminhando-os ao local destinado. Preencher relatórios de utilização do 
veículo com dados relativos à quilometragem, horário de saída e chegada e 
demais ocorrências durante a realização do trabalho e demais funções voltadas 
para o atendimento das necessidades, Carga horária: 40h Semanais 
Serventes de Limpeza: Profissional para prestar serviços de apoio operacional 
na limpeza, manutenção e desinfecção do ambiente de trabalho, além de outros 
serviços gerais voltados para a higienização e melhorias da estrutura física a 
serem utilizadas pelos usuários do sistema único de saúde buscando a melhoria 
da qualidade e humanização do atendimento público aos cidadãos com o escopo 
de cumprir as metas e objetivos previstos nos projetos. Carga horária: 40h 
Semanais 
Auxiliar de Serviços Operacionais e Logísticos: Profissional para prestar 
serviços ligados as unidades e projetos com capacidade voltada para 
levantamento das necessidades, metas, objetivos e participação ativa nos 
projetos a serem desenvolvidos. Elaborar relatórios, controle de rotinas diversas 
e auxiliar na avaliação dos projetos implantadas além de apoio administrativo em 
âmbito geral na rotina e também na preparação, elaboração, organização e 
arquivamento de documentos. Carga horária: 40h Semanais 

b) Toda a mão de obra deverá ser fornecida no regime celetista, sendo 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários aos prepostos. 

c) A proposta de serviços deverá constar o salário do trabalhador, bem como os 
encargos incidentes; 

d) A mão de obra deverá ser fornecida conforme requerimento das secretarias 
municipais, nos locais indicados pelas secretarias municipais. 



 

 

e) A Contratada deverá manter preposto que será administrador da mão de obra 
terceirizada, a quem incumbirá gerenciar a mão de obra. 

f) O fornecimento dos Serviços objeto do presente termo de referência deverá 
seguir a legislação aplicável ao tipo de serviço de que se trata. 

g) Os Serviços deverão atender a legislação trabalhista, sanitária e ambiental e 
referência de qualidade mínima ao serviço a ser prestado. 

h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução dos atos de sua responsabilidade; 

i) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 

j) A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 
atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a 
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições aqui estabelecidas; 

k) Comunicar imediatamente o Município qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de 
correspondência; 

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

m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente 
da que será exercida por este Município; 

n) Indenizar terceiros e/ou o Município em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou 
dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 

o) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo 
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 

p) Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados 
automaticamente na ata de Registro de Preço. 

q) Executar os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a 
proposta apresentada; 

r) Não haverá vínculo empregatício entre a mão de obra fornecida pelo contratado 
e o Município. 

 
6. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DO PAGAMENTO 
6.1. Os Serviços descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos ou serviços com a especificação; 



 

 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com o edital e conseqüente 
aceitação; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
6.1. Os Serviços em desconformidade com o especificado acarretarão a correção; 
caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas 
e/ou legais cabíveis. 
6.2. O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos, mediante 
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal 
responsável pela aquisição, sendo de responsabilidade do fornecedor a emissão de 
Nota Fiscal Eletrônica de acordo com o disposto no artigo 198-A-5-2, Inciso I do 
RICMS (Regulamento do ICMS), quando for o caso. 
6.3. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do 
produto/serviço entregue/executado, de acordo com o especificado no Termo de 
Referência e Proposta apresentada; 
6.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas. 
6.3.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
6.4. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”; 
6.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. 
 
7. DA PROPOSTA 
7.1. A licitante deverá apresentar proposta de preços conforme modelo Proposta de 
Preços constante do Anexo II do Edital. 
7.2. No julgamento das propostas considerar-se-á o CRITÉRIO DE MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
 
8. DA VIGÊNCIA 
8.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 meses, iniciando a 
partir da data de sua publicação de homologação. 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO/GESTOR DO CONTRATO 
9.1. O fornecimento dos produtos / serviços será objeto de acompanhamento, 
controle e avaliação sistemáticos pelo Gestor de Contrato. 
9.2. À fiscalização do objeto deste contrato compete emitir a Ordem de Serviços 
autorizando a entrega dos produtos ou serviços solicitados, observadas as 
exigências preliminares correlatas. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou 
mora na execução, à contratada poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem 
prejuízo de outras previstas na legislação vigente, garantida a prévia defesa: 



 

 

10.1. O atraso injustificado na entrega dos produtos/serviços sujeitará a empresa, a 
juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 
8666/93; 
10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o Município de Nova Monte Verde-MT, e poderá cumular com as 
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 20.4. b; 
10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos materiais, a 
Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Nova Monte Verde-MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município de Nova Monte 
Verde-MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir 
com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal; 
10.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem 
de Serviços, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela 
Procuradoria Municipal; 
10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
10.5. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso 
as sanções administrativas previstas no item 20.4, c, d, deste edital, inclusive a 
reabilitação perante a Administração Pública. 
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ANEXO II 

 
 Formulário Padrão de Propostas de Preços 

(Papel Timbrado do licitante) 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Licitante:__________________________________________CNPJ____________ 
Tel Fax: (___)_______________________________________________________ 
E-mail __________________________Tel. (__)___________Celular: (__)_______ 
Endereço:__________________________________________________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência: _________Banco: _________________ 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 68/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8520/2021 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT. 

 

QUANT. DESCRIÇÃO 
SALÁRIO 

COLABORADOR 

SALÁRIO COM 
ENCARGOS 

TOTAL TOTAL 

5 Coletor de Resíduos Sólidos     
 R$                          
-    

7 Agente de Limpeza Urbana     
 R$                          
-    

8 Auxiliar de Cozinha      
 R$                          
-    

4 Guarda Patrimonial     
 R$                          
-    

1 Monitor de Serviços Sanitários     
 R$                          
-    

5 Monitor de Oficina     
 R$                          
-    

5 
Gerente de Serviços 
Administrativos     

 R$                          
-    

4 Apoio Administrativo     
 R$                          
-    

4 Auxiliar de Enfermaria      R$                          



 

 

 
 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: _________(___________________________) 
DATA DE ELABORAÇÃO:_____________________________________                              
EFICÁCIA DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: ______________________________ 
 
Apresentando nossa proposta de preços, declaramos também que nossa empresa 
está de acordo com todas as exigências contidas no edital e seus anexos. 
 
 

_____________________________ 
REPRESENTANTE DA EMPRESA 

CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    

4 Serviços Gerais     
 R$                          
-    

6 
Operador de Máquinas Pesadas 
I     

 R$                          
-    

2 Operador de Máquinas Leves I     
 R$                          
-    

5 Operador de Veículos Pesados I     
 R$                          
-    

13 Serventes de Limpeza     
 R$                          
-    

18 
Auxiliar de Serviços 
Operacionais e Logísticos     

 R$                          
-    

500 Diárias   R$ 

 TOTAL   
 R$                          
-    



 

 

 
 

ANEXO III 
 

(Modelo de Procuração Particular para Credenciamento de Representante Legal 
Em Papel Timbrado da Empresa) 

 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
A empresa (Razão Social) ________________, Inscrita no CNPJ Nº ____________ 
Situada ao endereço _____________ (Rua, Bairro e Cidade e Estado) 
___________________________________________________________________
____________________  
nomeia o (a) Sr. (a) ____________________________________, 
profissão___________________ portador da cédula de identidade n. _________ 
___________, órgão expedidor ___/__, CPF Nº_____________________________ 
para representar legalmente perante o Município de Nova Monte Verde/MT,  na 
Licitação em referência do Pregão Presencial Nº 68/2021 especificamente, 
conferindo amplos poderes, inclusive para formular ofertas, lances de preços 
verbais, oferta de descontos, para recebimento de intimações e notificações, 
desistência ou não de recursos, poderes para rubricar a documentação de 
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos 
referente à proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar 
todos os demais atos pertinentes necessários ao fiel cumprimento do presente 
Credenciamento ao certame.  
 
Informações Importantes: 
Razão Social: _______________________________________________________ 
Nome de Fantasia: ___________________________________________________ 
CNPJ n.º: __________________________________________________________ 
Inscrição Estadual n.º: ________________________________________________ 
 
 
Atenciosamente, 
 

Local, __ de _______ de 2021 
 

(Nome ________________) 
(Administrador da Empresa) 

 
 
OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ ACEITO MEDIANTE 
RECONHECIMENTO DA ASSINATURA EM CARTÓRIO. 

 



 

 

 
 

ANEXO – IV 
 

Modelo da Declaração  
(Papel timbrado da empresa) 

 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 68/2021 
 
A empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº. -------------------
-----, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -------------------
----, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
68/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
- (SE EXISTE OU NÃO EXISTE) fato superveniente impeditivo para sua habilitação 
na presente licitação e está ciente da obrigatoriedade de declarar o surgimento dos 
mesmos; 
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da 
Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 
- Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, 
do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

ANEXO – V 
 

Modelo da Declaração para ME e EPP  
(Papel timbrado da empresa) 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 68/2021 
 
 
 
A empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº. -------------------
-----, sediada na Rua ------------------------------------, nº. -----------, bairro, --------------------
---, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial Nº 
68/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

    
 

Localidade, _________de ______________/2021. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

CNPJ da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO VI 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _________ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 68/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8520/2021 
 

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT, Estado 
de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa 
à Avenida Mato Grosso, nº 51, Centro, nesta cidade, doravante denominada 
PREFEITURA, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, Sr. EDEMILSON 
MARINO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da C.I. RG n.º 1467013-5 
SESP/MT e CPF/MF nº. 330.412.338-51, residente e domiciliado na Rua José 
Joaquim Vieira Nº. 101 nesta cidade de Nova Monte Verde-MT, RESOLVE registrar 
os preços da(s) empresa(s) _____________________, nas quantidades estimadas 
na Seção 4 desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas 
alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório 
Pregão Presencial nº. 68/2021 e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, 
Lei 10.520/02 e, no que couber, ao Decreto Municipal nº. 14/2010, e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, conforme 
especificações e condições constantes no edital de Pregão Presencial nº. 68/2021. 
 
1.1.1. Este instrumento NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO a firmar contratações nas 
quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para tal objeto, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência da execução, em igualdade de condições. 
 
2. DA VIGÊNCIA 
2.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, na forma da lei. 
 
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá às Secretarias Municipais, 
participantes desse processo licitatório, através do Departamento de 
Compras/Licitações, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, 
nos aspectos legais; 
 
4. DO CONTRATADO 



 

 

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos produtos/serviços 
registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 
FORNECEDOR: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 

Seq. Cód. Descrição do 
produto/serviços  Unid.  

Quant. 
 

V. Unit. 
 

V. Total 
   

     

       

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Fornecer mão de obra dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de 
acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas, 
sendo a mão de obra a seguir descrita: 

Coletor de Resíduos Sólidos: Profissional ligado ao serviço de limpeza pública 
que faz o trabalho de varrição e coleta de lixo de ruas, avenidas e parques de 
uma cidade, coleta de lixo das casas, prédios, parques públicos, comércio e 
indústrias. Carga horária: 40h Semanais. 
Agente de Limpeza Urbana: Profissional para prestar serviços ligados as 
unidades e projetos com capacidade voltada para levantamento das  atividades 
em jardinagem com realização da manutenção da grama de praças, canteiros e 
jardins públicos, cortar e regar, cultivar canteiros, plantar sementes, conservar 
áreas ajardinadas, adubar e arar adequadamente as áreas, removendo 
folhagens secas mantendo a limpeza, manter a estética, colocando grades ou 
outros anteparos conforme orientação, operar máquinas especificas da função de 
jardinagem, atuar com algumas aplicações de inseticidas e adubação de plantas, 
colaborar em organizações, montagem e desmontagem de eventos em geral, 
operar máquinas roçadeiras, podadores de cerca viva, cuidar do paisagismo, 
sempre manter organizado as ferramentas de trabalho, e demais funções 
inerentes a função, voltados para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. Carga horária: 40h 
Semanais. 
Auxiliar de Cozinha: Profissional que atua no serviço ligado a preparação, 
guarda e disposição de alimentos, devendo possui conhecimento de vigilância 
sanitária. Carga horária: 40h Semanais.  
Guarda Patrimonial: Profissional para prestar Serviços de guarda e vigilância na 
unidades públicas do município, sendo responsável,  por montar ronda, e a 
guarda de determinado local, efetuando rondas constantes durante todo o 
período que estiver na escala, visando garantir total segurança e comodidade 
para os usuários, se no local onde está sendo desenvolvido as atividades, bem 
como, demais funções voltadas para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. Carga horária: 40h 
Semanais. 



 

 

Monitor de Serviços Sanitários: Profissional que atua em regime de 
complementação à atividade de vigilância sanitária, auxiliando a equipe de 
vigilância sanitária municipal. Carga horária: 40h Semanais. 
Monitor de Oficina: Profissional para prestar serviços na área de projetos, 
ligados as unidades e projetos com capacidade para atuar junto ao projeto social, 
tais como oficinas pedagógicas, educacionais, culturais, profissionalizantes e 
esportivas necessárias ao desenvolvimento dos projetos e programas da 
secretaria municipal de assistência social a ser realizado por profissional 
habilitado voltados para o atendimento das necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser implementado. Carga horária: 40h Semanais. 
Gerente de Serviços Administrativos: Profissional para prestar serviços tais 
como planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de 
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, 
entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento 
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho 
organizacional. Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas. 
Carga horária: 40h Semanais. 
Apoio Administrativo: Profissional para prestar serviços tais como executar 
serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações 
sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos. Atuar na concessão de 
microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, 
prospectando clientes nas comunidades. Carga horária: 40h Semanais. 
Auxiliar de Enfermaria: Profissional que atua auxiliando enfermeiras e técnicas 
de enfermagem nas unidades de saúde em regime de complementação. Carga 
horária: 40h Semanais. 
Serviços Gerais: Profissional para prestar serviços tais como executar serviços 
de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 
equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar 
de piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente. Carga horária: 40h Semanais. 
Operador de Máquinas pesadas I: Prepara, ajusta e opera máquinas de 
produção. Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, 
frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a 
organização do setor. Conserva equipamento com a execução de manutenções 
corretivas e preventivas de Máquinas pesadas. Carga horária: 40h Semanais 
Operador de Máquinas Leves I: Prepara, ajusta e opera máquinas de produção. 
Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência 
e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a organização do 
setor. Conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e 
preventivas de Máquinas leves. Carga horária: 40h Semanais 
Operador de Veículos Pesados I: Profissional para prestar serviços de 
condução/transportes, dentro de município ou até em viagens para outras 
localidades, fazer o transporte de objetos e documentos, solicitados previamente 
pelo responsável, fazer a manutenção do veículo, como verificação do nível de 



 

 

óleo, combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, Cumprir 
escala de trabalho. Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização 
sonora e luminosa.  Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com 
o veículo.  Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, 
encaminhando-os ao local destinado. Preencher relatórios de utilização do 
veículo com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada e 
demais ocorrências durante a realização do trabalho e demais funções voltadas 
para o atendimento das necessidades, Carga horária: 40h Semanais 
Serventes de Limpeza: Profissional para prestar serviços de apoio operacional 
na limpeza, manutenção e desinfecção do ambiente de trabalho, além de outros 
serviços gerais voltados para a higienização e melhorias da estrutura física a 
serem utilizadas pelos usuários do sistema único de saúde buscando a melhoria 
da qualidade e humanização do atendimento público aos cidadãos com o escopo 
de cumprir as metas e objetivos previstos nos projetos. Carga horária: 40h 
Semanais 
Auxiliar de Serviços Operacionais e Logísticos: Profissional para prestar 
serviços ligados as unidades e projetos com capacidade voltada para 
levantamento das necessidades, metas, objetivos e participação ativa nos 
projetos a serem desenvolvidos. Elaborar relatórios, controle de rotinas diversas 
e auxiliar na avaliação dos projetos implantadas além de apoio administrativo em 
âmbito geral na rotina e também na preparação, elaboração, organização e 
arquivamento de documentos. Carga horária: 40h Semanais 

b) Toda a mão de obra deverá ser fornecida no regime celetista, sendo 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários aos prepostos, de 
obrigação exclusiva da detentora do registro de preços. 

c) A proposta de serviços deverá constar o salário do trabalhador, bem como os 
encargos incidentes; 

d) A mão de obra deverá ser fornecida conforme requerimento das secretarias 
municipais, nos locais indicados pelas secretarias municipais. 

e) A Contratada deverá manter preposto no município que será administrador da 
mão de obra terceirizada, a quem incumbirá gerenciar a mão de obra. 

f) O fornecimento dos Serviços objeto do presente termo de referência deverá 
seguir a legislação aplicável ao tipo de serviço de que se trata. 

g) Os Serviços deverão atender a legislação trabalhista, sanitária e ambiental e 
referência de qualidade mínima ao serviço a ser prestado. 

h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando 
da execução dos atos de sua responsabilidade; 

i) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 

j) A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 
atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a 



 

 

eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
e demais condições aqui estabelecidas; 

k) Comunicar imediatamente o Município qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de 
correspondência; 

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

m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
independentemente da que será exercida por este Município; 

n) Indenizar terceiros e/ou o Município em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa 
ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 

o) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, 
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as 
partes; 

p) Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados 
automaticamente na ata de Registro de Preço. 

q) Executar os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a 
proposta apresentada; 

r) Não haverá vínculo empregatício entre a mão de obra fornecida pelo 
contratado e o Município. 

s)  A mão de obra quando solicitada deverá ser fornecida de maneira contínua e 
sem interrupção, até que sobrevenha ordem do município para suspensão ou 
paralisação dos serviços. 

t) O prazo para a apresentação da mão de obra após solicitação do município é 
de 10 (dez) dias contados da solicitação.  

u) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais e/ou trabalhistas previstas na legislação vigente, 
comprometendo-se a saldá-las em tempo oportuno, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de 
Nova Monte Verde-MT; 

v) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação deste Pregão. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Serviço; 
6.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
6.3. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento 
pelas licitantes; 
6.4. Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital; 



 

 

6.5. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a prestação dos serviços; 
6.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
6.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
7. DO PAGAMENTO 
7.1 O pagamento devido será efetuado conforme emissão da nota fiscal 
devidamente atestada pela secretaria responsável atestando o recebimento dos 
produtos ou serviços. 
7.2 A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, 
assegurando que os produtos ou serviços entregues estão de acordo com as 
exigências contidas neste edital. 
7.3 O Município de Nova Monte Verde-MT reserva-se o direito de não efetuar o 
pagamento se os dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os 
dados da empresa vencedora do certame licitatório. 
7.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. 
 
8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da 
presente Ata, 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. 
8.2. 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. 
8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 
Município solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
8.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir 
esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) 
colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata 
de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 
8.5. Será considerado 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. 
 
9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, 
nas seguintes situações: 
a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no 
Edital e desta Ata de Registro de Preços; 



 

 

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Ata de 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do 
art. 78 da Lei 8.666/93; 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto decorrente deste 
Registro de Preços; 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
9.3. 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. 
9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
9.5. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços, cessarão todas as 
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do objeto. 
9.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, 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. 
 
10. DAS PENALIDADES 
10.1. O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93; 
10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o Município de Nova Monte Verde-MT, e poderá cumular com as 
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 20.4. b; 
10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial dos serviços, a Administração poderá 
aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da 
Lei n. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Nova Monte Verde-MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município de Nova Monte 
Verde-MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir 



 

 

com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal; 
10.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem 
de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para 
execução pela Procuradoria Municipal; 
10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
10.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 20.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação 
perante a Administração Pública. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo 
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis. 
 
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
12.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de 
registro de preços correrão à conta das dotações orçamentárias citadas abaixo, ou 
das demais que possam vir a aderir à presente ata, às quais serão elencadas em 
momento oportuno: 
 
ASSISTENCIA SOCIAL 

09 – Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e cidadania  

001 – Gabinete do Sec. Munic. De Assistência Social 

08 – Assistência Social   

244 – Assistência Comunitária  

0058 – Gestão da Assistência Social  

2 071– Manutenção Gab. Sec. Assistência, Social Trabalho e Cidadania 

441 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
AGRICULTURA 

06 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento 

001 – Gabinete da Secretaria Agricultura, meio Ambiente e Saneamento 

20 – Agricultura 

606 – Extensão Rural 

0004 – Gestão Eficientes dos Processos Administrativos 

2 036 – Manutenção do Gabinete do Sec. Agric. Meio Ambiente e Saneamento 

216 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa Jurídica 

 
EDUCAÇÃO 



 

 

05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

001 – Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Esporte 

12 – Educação 

361 – Ensino fundamental 

0004 – Gestão Eficientes dos Processos Administrativos 

2 012 – Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação 

101– 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
SAÚDE – 15% 

07 – Secretaria Municipal de Saúde 

002 – Fundo Municipal de Saúde 

10 – Saúde 

301 – Fundo Municipal de Saúde 

0032 – Bloco I Atenção Básica 

2 026 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

357 - 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    

 
ADMINISTRAÇÃO 

03 – Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 

001 – Gabinete da Secretaria de Planejamento e Administração 

04 – Administração 

122 – Administração Geral 

0004 – Gestão Eficientes dos Processos Administrativos 

2 006 – Manutenção do Gabinete do Sec. Planejamento e Administração 

58 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa Jurídica 

 
OBRAS 

08 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos 

002 – Departamento de Obras e Transportes 

26 – Transportes 

782 – Transporte Rodoviário 

0016 – Manutenção dos Serviços de Obras, Transporte e Urbanismo 

2 040 – Manutenção do Departamento de Obras e Transportes 

388 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. 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 à presente ata de Registro de Preços. 



 

 

II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 
Edital de Pregão Presencial nº. 68/2021, seus anexos e as propostas das 
classificadas. 
III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Município de 
Nova Monte Verde-MT. 
 
14. DO FORO 
Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias 
oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de Nova Monte Verde-MT, por 
mais privilegiado que outro possa ser. 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, 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. 
 

Nova Monte Verde-MT, _____ de ____________________ de 2021. 
 
 

MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
EDEMILSON MARINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

RAZÃO SOCIAL------------------------------------ 
CNPJ:----------------------------- 

CONTRATADA(S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ANEXO VII 

 
 
 

Órgãos participantes do Registro de Preços 
 

 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 
TURISMO; 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO; 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO; 
 
 
 

 


