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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020 PMPL

PROCESSO Nº 183/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pontes e

Lacerda, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar no dia 08 de outubro de 2020 as 09 horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, sito Av. Marechal Rondon, n.522, licitação na
modalidade Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE
PISCINA SEMIOLIMPICA NO CENTRO OLIMPICO, MT 473 - VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE
PONTES E LACERDA/MT. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital
completo no endereço acima citado no horário de expediente em dias uteis ou no site
www.ponteselacerda.mt.gov.br - PORTAL TRANSPARENCIA - LICITAÇÃO - TOMADA DE
P R EÇO S .

Pontes e Lacerda-MT, 18 de setembro de 2020.
HELDON CARMARGO DA SILVA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020- PMPL

PROCESSO Nº 203/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pontes e

Lacerda, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar no dia 09 de outubro de 2020 as 09 horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, sito Av. Marechal Rondon, n.522, licitação na
modalidade Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO OLIMPICO,
MT 473 - VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA/MT. Os interessados
poderão obter informações e cópia do edital completo no endereço acima citado no
horário de expediente em dias uteis ou no site www.ponteselacerda.mt.gov.br - PORTAL
TRANSPARENCIA - LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS.

Pontes e Lacerda-MT, 18 de setembro de 2020.
HELDON CARMARGO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 34/2020 FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº. 94/2020,
referente ao Pregão Presencial nº. 16/2020, Adesão a Ata de Registro de Preço PARTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. Empresa: DISTRIBUIDORA
BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.917.005/0009-24 Valor
total: R$ 396.455,90 (Trezentos e noventa e seis mil e quatrocentos e cinqüenta e cinco
reais e noventa centavos), OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Material
para Pavimentação - Emulsão Asfaltica RR2C, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS PUBLICAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT. VIGÊNCIA: O prazo de
execução e de vigência do presente contrato vigorará a partir da assinatura do presente,
(11/09/2020 á 11/09/2021).

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TERMO RETIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2020
O Município de Porto Alegre do Norte/MT, torna público para conhecimento

dos interessados a retificação relacionada abaixo referente à publicação do CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 33/2020. Diário Oficial da União do dia 14 de setembro de 2020, na
página 146 seção 3. Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso do
dia 14 de setembro de 2020, na página 3563. Diário Oficial -AMM do dia 14 de setembro
de 2020, na página 27.835. Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso do
dia 15 de setembro de 2020, na página 45.

Onde se lê: O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 874.500,00
(Oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), fixo e irreajustável.

. Cód. Descrição Und. Med Quantidade V.Unitario V.Total

. 29135 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C Tonelada 330 ton 2.650,00 874.500,00

Lê-se: O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 478.044,10
(Quatrocentos e setenta e oito mil e quarenta e quatro reais e dez centavos), fixo e
irreajustável.

. Cód. Descrição Und. Med Quantidade V.Unitario V.Total

. 29135 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C Tonelada 180,394 ton 2.650,00 478.044,10

A atender o Termo de Convênio nº 0354-2020SINFRA e outros.

Porto Alegre do Norte-MT, 18 de setembro de 2020.
DANIEL ROSA DO LAGO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020

A Prefeitura Municipal de PORTO ESTRELA/MT, faz saber aos interessados que
se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 objetivando o Registro de Preços
para Futura e Eventual Aquisição materiais de limpeza, copa e cozinha visando atender as
demandas das secretarias desta prefeitura, acontecerá no dia 02 de outubro de 2020, as
09:00h horário local, o edital completo, suas alterações e demais informações poderão ser
obtido por meio do endereço eletrônico: www.portoestrela.mt.gov.br, ou através do
Departamento de Licitações desta prefeitura, no horário de funcionamento das 07:00 às
13:00 hs.

Porto Estrela-MT, 18 de setembro de 2020.
VINÍCIUS IGNACIO DE BORJA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2020
O município de Porto dos Gaúchos/MT, pessoa jurídica de direito público

interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede
administrativa na Praça Leopoldina Wilke, n.º 19, Centro, CEP 78.560-000, fone (66)
3526-2000, por meio de seu Prefeito Municipal, Pregoeiro e equipe de Apoio,
nomeados pela Portaria nº 407/2020 de 01/09/2020, no uso de suas atribuições, torna
pública a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor
Preço por item para a AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CABINE SIMPLES E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 851625/2017/MAPA/CAIXA,
conforme segue no termo de referencia ANEXO I.

Modalidade de licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Conformidade: EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE

1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI FEDERAL N°. 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE
14 DE DEZEMBRO DE 2006, DECRETO MUNICIPAL Nº. 04/2012 DE 09/01/2012 E
DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS;

DA ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO:
DATA: 01/10/2020
HORÁRIO: Das 07h00min ás 08h00min (horário local)
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço Acima Citado)
DO JULGAMENTO:
DATA: 01/10/2020
HORÁRIO: 08h00min (horário local)
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço Acima Citado)
Observação 01: O Edital na íntegra com seus anexos, bem como todo

material necessário para elaboração das Propostas e demais informações, encontram-
se à disposição na Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, no endereço acima
citado, pelo telefone 66 3526 2000, ou pelo site www.portodosgauchos.mt.gov.br sem
qualquer ônus, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal
de atendimento da Prefeitura (2ª a 6ª feira das 07h00min às 13h00min, exceto
feriados e pontos facultativos).

Porto dos Gaúchos-MT, 17 de setembro de 2020.
ALESSANDRO ISERNHAGEN HYDALGO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Poxoréu, torna público para conhecimento dos interessados que
estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial SRP para contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de entrega de combustível de forma
fracionada e gerenciamento de combustível. A ABERTURA DOS ENVELOPES SERÁ
REALIZADA EM 02/10/2020, ÀS 7h30min, NA SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE
P OX O R É U

WILLIAN XAVIER SOARES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2020

PROCESSO Nº 1891/2020
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, torna

público para conhecimento dos interessados que a licitação supracitada tendo como objeto
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Testes Rápidos para Detecção de
Covid-19, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera
do Leste - Mato Grosso, de acordo com a Súmula 473 do STF, e artigo 49 "caput" da Lei
8.666/93, resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por interesse público e da
administração, o processo licitatório tombado sob o nº 1891/2020, Pregão Eletrônico
099/2020 com base no pedido exarado via oficio 09/2020/LGRB/SMS protocolo sob
nº12916/2020.

Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2020.
LEONARDO TADEU BORTOLIN

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2020

PROCESSO Nº 1786/2020
O município de Primavera do Leste - MT, por meio do Pregoeiro, nomeado pela

portaria nº 037/2020, de 17 de janeiro de 2020, vem a público divulgar que a Licitação em
epígrafe, Processo Licitatório para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO para atender a necessidade da
Secretaria Municipal de Assistência Social, foi declarada deserta face à ausência de
interessados.

Primavera do Leste, 18 de setembro de 2020.
ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, torna público para
conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Rondonópolis-MT., por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em
epígrafe Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos
Laboratoriais destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde junto ao
Laboratório Central do município, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
edital e seus anexos.

Os interessados poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço
eletrônico www.rondonopolis.mt.gov.br, menu: Empresa opção: Licitações, bem como no
sítio: https://bllcompras.com, ou no endereço: Avenida Duque de Caxias, n.º 1.000, Bairro
Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT,
Secretaria de Administração, Departamento de Compras, horário das 12h00min às
18h00min, telefone para contato (66) 3411-5737, Abertura das Propostas: 02/10/2020 às
09h30min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço eletrônico:
https://bllcompras.com, nos termos do Edital e seus anexos. Portanto, as propostas serão
recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2020.
ADRIANA PORTELA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020 SRP

Processo Administrativo 051/2020
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT, através da sua

Pregoeira Oficial, torna público aos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, objetivando o "Registro de Preço para futura e eventual aquisição de
MEDICAMENTOS destinados para atender a atenção básica e de continuidade por um
período de 12 (doze) meses", observando as especificações contidas no Termo de
Referencia deste edital e em seus anexos. COM ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COTA DE 75% DE AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA
RESERVADA DE 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS. A sessão de
forma eletrônica será realizada às 09h30min do dia 05 de outubro de 2020 (horário de
Brasília), de forma eletrônico no provedor www.licitanet.com.br (Licitanet - Licitações
Eletrônicas). Fim do acolhimento das propostas eletrônicas: 08:30 horas do dia 05/10/2020

Licitaçao
Realce
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(horário de Brasília), Inicio e Fim da Analise das propostas eletrônicas: Dia 05/10/2020 às
08:35 até as 09:00 horas do dia 05/10/2020 horas (Brasília), Inicio da disputa: Dia
05/10/2020 às 09:30 horas (Brasília).O referido Edital encontra-se disponível na íntegra no
Setor de Licitações. Os interessados poderão retirar gratuitamente no site da prefeitura
municipal, através do endereço www.leverger.mt.gov.br, ou solicitar ao Setor de Licitações
pelo e-mail licitacao@leverger.mt.gov.br e no site provedor www.licitanet.com.br (Licitanet
- Licitações Eletrônicas).

Santo Antonio do Leverger-MT, 17 de setembro de 2020.
LIDIANE BATISTA DE REZENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE
DO POVO-MT, através da pregoeira designado pela Portaria Municipal de nº 04/2020 de 06
de Janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às:
13h30min horas do dia 30 de Setembro do ano de 2020, na sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de São Jose do Povo, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento
licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 10.520/2002
Decreto Municipal nº010/20160 de 28 de janeiro de 2016 aplicar-se-ão subsidiariamente as
normas constantes das Leis Federal n. 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações. OBJETO:
Apresente licitação visa a Contratação De Empresa Especializada Para Executar Serviço De
Pinturas (Interno E Externo E Piso) Em Prédios Municipais Escola Municipal Sebastião
Gomes De Oliveira, Posto De Saúde Do Distrito De Alto Bandeirante, Quadra De Futsal Do
Distrito De Nova Catanduva, conforme especificado no Termo de Referência em Anexo I.

O Edital e seus respectivos anexos poderão ser obtidos no site:
www.saojosedopovo.mt.gov.br. no e-mail licitacao2019sjp@gmail.com através do telefone
66 34941137 ou no endereço - Rua Jose Salmen Hanze nº 924 CEP; 78773000, São Jose do
Povo- MT, em horário normal de expediente da Prefeitura Municipal de São Jose do Povo,
ou seja, das 12: 00 as 18:00 Horas, de segunda á sexta feira.

São José do Povo-MT, 18 de setembro de 2020.
ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

Prefeito

MARIA IRANDI DUARTE
Pregoeira

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2020

Processo Administrativo nº 084/2020.
O Município de Água Clara/MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, designada

pela Portaria n° 004/2020 de 15 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial do
Município de Água Clara, com base na Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal N° 006/2013
comunica aos interessados o resultado do Pregão Presencial Nº 048/2020, cujo objeto é
Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando o registro de
preços para contratação de empresa para aquisição de materiais hospitalares, visando
atender as necessidades do Hospital Municipal "Nossa Senhora Aparecida" e Unidades
Básicas de Saúde (UBSFS), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Vencedores: Empresa Adjudicadas nos menores valores: DECOM-Comercio de
Equipamentos e Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ/MF:
08.726.881/0001-34. R$ 171.768,00 (cento e setenta e um mil e setecentos e sessenta e
oito reais); BRASMED Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ/MF: 26.396.672/0001-
51. R$ 697.788,99 (seiscentos e noventa e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e
noventa e nove centavos); DU BOM Distribuidora de Produtos Médico-hospitalar EIRELI,
CNPJ/MF: 18.483.775/0001-20. R$ 131.690,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos e
noventa reais); Pollo Hospitalar LTDA, CNPJ/MF: 09.204.127/0001-05. R$ 183.423,31 (cento
e oitenta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e um centavos); Aguia
Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos EIRELI, CNPJ/MF: 27.789.446/0001-01. R$
106.770,28 (cento e seis mil e setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos); MS
Saude Distribuidora de Material Hospitalar Ltda, CNPJ/MF: 24.595.488/0001-05. R$
99.520,50 (noventa e nove mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos); Oeste
Med Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ/MF: 28.069.066/0001-57. R$ 654.596,42 (seiscentos
e cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos);
Souza Med Comercio de Materiais Medico-Hospitalar EIRELI, CNPJ/MF: 28.546.470/0001-
74. R$ 87.075,00 (oitenta e sete mil e setenta e cinco reais); Dife Distribuidora de
Medicamentos Ltda, CNPJ/MF: 10.566.711/0001-81. R$ 91.923,00 (noventa e um mil e
novecentos e vinte e três reais); Cirurgica Itambe EIRELI, CNPJ/MF: 26.847.096/0001-11. R$
94.539,50 (noventa e quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos);
Rangel Hospitalar EIRELI, CNPJ/MF: 29.907.666/0001-00; R$ 106.517,75 (cento e seis mil e
quinhentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos); RF Leite Distribuidora de
Medicamentos e Produtos para Saúde EIRELI, CNPJ/MF: 35.042.079/0001-06. R$ 86.440,00
(oitenta e seis mil e quatrocentos e quarenta reais). Valor total das empresas Adjudicadas:
R$ 2.512.052,75 (dois milhões quinhentos e doze mil e cinquenta e dois reais e setenta e
cinco centavos).

Água Clara/MS, 18 de setembro de 2020.
MARCOS ANTONIO GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

O Município de Angélica/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, TORNA PÚBLICO o resultado do processo supra. OBJETO: Aquisição de patrulha
mecanizada (Trator e Terraceador), de acordo com o convênio Plataforma + Brasil nº
884002/2019 firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
(SUDECO) e o município de Angélica - MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Des.
Econômico, em conformidade com edital e anexos. Resultado: A empresa ALF
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - EIRELI, com CNPJ: 31.444.600/0001-72, vencedora do
certame no item 01, com valor de R$ 154.800,00 (Cento e cinquenta e quatro mil e
oitocentos reais). O item 02 teve como resultado: FRACASSADO.

Angélica - MS, 15 de setembro de 2020.
DANIEL VITOR SANTOS DA SILVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

O Município de Angélica/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, TORNA PÚBLICO o resultado do processo supra. OBJETO: Aquisição de 01 (um) Caminhão
Compactador de Lixo, de acordo com o Convênio FUNASA nº 6262/2017 e o município de Angélica
- MS, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, em conformidade edital e anexos. Resultado:
Edital Impugnado, assim que as correções sejam realizadas, será remarcada nova sessão.

Angélica - MS, 11 de setembro de 2020.
DANIEL VITOR SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2020

PROCESSO N.º 130/2020.
A Prefeitura Municipal de Antonio João - Estado de Mato Grosso do Sul, através

de seu Prefeito Municipal MARCELEIDE HARTEMAN PEREIRA MARQUES, da Comissão
Permanente de Licitação e Pregoeiros, torna público que fará realizar a licitação abaixo
relacionada, nos termos das Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto Municipal n.º
345/2011 e posteriores alterações: OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes, com recursos da proposta nº11208.632000/1190-02, do Ministério da Saúde,
para atender as unidades de atenção especializada em Saúde Brum de Oliveira e Salvani
Simplicio Freitas, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Antônio João
- MS. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 02 de outubro de 2020 às
09:00 (nove) horas (HORARIO DE BRASILIA).

O presente Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados, no
Departamento de Licitaçoes sito a Rua Vitório Penzo n° 347, na forma eletrônica, no site
http://comprasbr.com.br ou através do Email: licitacao.aj@gmail.com ou
http://avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_antonio_joao.
Maiores informações e orientações poderão ser obtidas através do telefone (67) 3303-
2728. (67) 3435-1308. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e condições
de credenciamento constantes deste Edital.

Antônio João-MS, 18 de setembro de 2020.
LUIZ CARLOS VENDRUSCOLO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020

Processo Administrativo nº 133/2020
- Pregão Presencial nº 30/2020. Favorecido: Enzo Veículos Ltda. Valor Global: R$
378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais). OBJETO: Aquisição de 5 (cinco) veículos
Pick Up, sendo 01 veículo para atender o Núcleo de Receitas - SEFIN utilizando os recursos
remanescentes do contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 22/1236-2
celebrada entre o Banco do Brasil S/A e o Município de Aquidauana - MS, 1 para o CRAS
- SAS e 3 para o ESFs Morrinho, Camisão e Cipolândia - SESAU

Aquidauana/MS, 4 de setembro de 2020.
ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
AV I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020

A Secretaria Municipal de Gestão - SEGES por intermédio da Diretoria-Geral de
Compras e Licitação - DICOM, torna público que procedeu a convocação das empresas
classificadas em segundo lugar nos lotes 17 e 42, com base no art. 4º, XXIII c/c XVI da Lei
10.520/2002, tendo as mesmas apresentado suas propostas atualizadas de acordo com o
Edital, sendo declaradas vencedoras no procedimento a seguir informado:

PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61.611/2019-16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
Os interessados em interpor razões de recurso poderão apresentar a peça no

prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação.

Campo Grande - MS, 18 de setembro de 2020.
DRIELY DE MATOS FURTADO VIEIRA

Pregoeira

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020

(LOTES: AMPLA CONCORRÊNCIA, COM RESERVA DE COTA PARA ME/EPP)
A Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, por intermédio da Diretoria-Geral de

Compras e Licitação - DICOM, torna pública a repetição dos lotes 001 e 001.1 e o primeiro
adendo ao edital da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO: 093/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44.225/2020-21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FREEZERS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 07h50min do dia 02/10/2020
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h00min do dia

02/10/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS).
A íntegra do edital e do primeiro adendo poderá ser obtida no site acima e no

portal da transparência: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/

Campo Grande - MS, 18 de setembro de 2020.
DRIELY DE MATOS FURTADO VIEIRA

Pregoeira

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2020

(LOTES: AMPLA CONCORRÊNCIA)
A Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, por intermédio da Diretoria-Geral de

Compras e Licitação - DICOM, torna pública a realização da licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO: 130/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44.219/2020-29
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 07h50min do dia 02/10/2020
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h00min do dia

02/10/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS).
A íntegra do edital poderá ser obtida no site acima e no portal da

transparência: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/

Campo Grande - MS, 18 de setembro de 2020.
SAMARA GARIB BUDIB

Pregoeira

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

Licitaçao
Realce
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 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N° 007/2020 

COM ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI 
 EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COTA DE 75% DE AMPLA CONCORRÊNCIA e 

COTA RESERVADA DE 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS 
 
 

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ÍTEM 
                     
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER – MT, com sede a Avenida 
Santo Antônio do Leverger, nº 245, Centro, Santo Antonio do Leverger / MT, através da sua 
PREGOEIRA OFICIAL, designada pela Portaria nº 039/GP/2017, torna público para conhecimento 
dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por ITEM, conforme descrição contida neste Edital e 
seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024 de 20 
de setembro de 2019 Decreto Municipal 20/GP/2020 e a Lei Complementar nº 123, de 2006, e o  
Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à 
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
Fim do acolhimento das propostas eletrônicas: A partir das 08:30 horas do dia 05/10/2020  
Inicio e Fim da Analise das propostas eletrônicas Dia 05/10/2020 às 08:35 até as 09:00 hora do 

dia 05/10/2020 horas (Brasília) 
Inicio da disputa: Dia 05/10/2020 às 09:30 horas (Brasília) 
Endereço da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger -MT: 
 nº. 245 
Bairro Centro 
CEP: 78.180-000  
Município de Santo Antonio de Leverger – MT 
 
Site: www.leverger.mt.gov.br (link: “Pregão eletrônico”.) e www.licitanet.com.br (Licitanet – 
Licitações Eletrônicas). 
 
Meios para contato: 
 
Tel/Fax (65) 3341-1346 
E-mail: licitacao@leverger.mt.gov.br  
Dias e Horários: de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas (horário de Mato Grosso). 
 
OBS: salvo ressalva expressa, os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de 
Brasília – DF. 

1. DO OBJETO 
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O “Registro de Preço para futura e eventual aquisição de 
MEDICAMENTOS destinados  para atender a atenção básica  e de continuidade por um 
período de 12 (doze) meses”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
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a) Os MEDICAMENTOS deverão ser realizadas sob demanda, de acordo a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, mediante documento assinado pelo servidor responsável, respeitando o 
a descrição técnica  estabelecido no ANEXO I deste Edital. 
 

1.1. A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço: POR ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.3.1. ANEXO I - Termo de Referência elaborado pela a equipe técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
1.3.2. ANEXO II – Minuta Ata de Registro de Preços 
1.3.3. ANEXO III – Modelo da Proposta  
1.3.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração Que Não Emprega Menor  
1.3.5. ANEXO V – Declaração de Micro Empresa ou EPP  

1.3.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Fato Superveniente  
1.3.7. ANEXO VII – Declaração de Habilitação 
1.3.8. ANEXO IX- Minuta do Contrato 
1.3.9. Decreto Municipal 20/GP/2019 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente cadastradas 
junto à LICITANET – Licitações On-line; 

2.1.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente por 
meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecido. 
2.1.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante 
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão; 
2.1.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 
a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, 
que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 
 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

 
Empresas MEIs; 
 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 142,10 R$ 201,50 R$ 250,10 R$ 365,30 

 
b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 
10.520/02. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, 
ou em processo de recuperação extrajudicial, salvo em algum caso especifico conforme 
preceitua a Lei; 
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2.2.2. Em dissolução ou em liquidação, salvo em algum caso especifico conforme preceitua a 
Lei; 
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos 
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
2.2.7.  Os licitantes que estejam reunidos em consorcio qualquer que seja a sua constituição, 
tendo em vista que a presente licitação possui objeto simples e executável por completo pelas 
empresas atuantes no mercado, tanto, a ausência de consórcio não trará prejuízos à 
competitividade do certame; 
2.2.8. Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si; 
2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993;  
2.2.11. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 
2.2.12. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica 
descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no 
desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006). 

2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
 

2.3.1. NOS ITENS 01 á 159 : PODERÃO   PARTICIPAR MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEI. 
 
2.3.1.1. NOS ITENS 160 á 216  COTA AMPLA CONCORRÊNCIA  DE 75%, poderão 
participar destes itens as empresas que atenderem a todas as exigências deste edital.  
 
2.3.1.2. NOS ITENS 217 á 273  COTA  reservada DE 25% para empresa micro empresas-ME 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP e MEI, poderão participar destes itens as empresas 
que atenderem a todas as exigências deste edital.  
 

 
2.3.2.1. COTA DE 25% - Poderão participar deste  pregão, nos termos dos artigos 47 e 48 da 
Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e regulamentado pelo 
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, somente as microempresas e empresas de 
pequeno porte, que atenderem a todas as exigências deste edital 

 
2.3.3. De Acordo Com o Art. 8º do DECRETO Nº 8.538, De 6 De Outubro De 2015: 
 

2.3.3.1. Não havendo vencedor para as cotas reservadas de 25% (ITENS ), esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota de ampla concorrência;(ITENS  217 á 273) (art. 8º, §2º, do 
Decreto 8.538/2015) 
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2.3.3.2. Se a mesma pessoa jurídica vencer a cota reservada e a cota de ampla concorrência, a 
contratação do objeto será adjudicado  pelo menor valor obtido na licitação.(art. 8º, §3º, do 
Decreto 8.538/2015) 
 
2.3.3.3. A prioridade de aquisição dos produtos será das cotas reservadas, (25%) ressalvados os 
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do 
pedido, justificadamente.(art. 8º, §4º, do Decreto 8.538/2015) 

 
2.4 DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE. 
2.4.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 

Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, 
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  
2.4.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço 
e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos 
elencados no item 2 deste edital 
2.4.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou 
canceladas por solicitação do licitante. 

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto 
ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para 
seu email a nova senha de forma imediata. 

2.4.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
2.4.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao certame. 
2.4.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: (34) 
3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 
 

3. ESCLARECIMENTOS INICIAIS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
3.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para o registro de preços 
relativos à aquisição e/ou contratação futura de bens ou serviços comuns, onde as empresas 
disponibilizam bens a preços e prazos certos e registrados em documento especifico denominado Ata 
de Registro de Preço. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos da 
administração municipal que integram a Ata sem, no entanto, estarem necessariamente obrigado a 
contratar com os fornecedores vencedores do certame. 
3.2 O Sistema de registro de preço regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e Decreto nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, pelas disposições deste 
Edital e demais legislação pertinente. 
3.3 Nesta licitação serão firmadas uma Ata de Registro de Preço, que é um documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, na qual os vencedores 
manterão seus preços registrados por 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação de seu extrato 
no jornal Oficial dos Municípios Mato-Grossense - AMM-MT, tornando-os disponíveis a todos  os 
órgãos  integrantes para que, caso o desejam, efetuem suas aquisições nas quantidades julgadas 
necessárias e aos mesmo preços registrados no certame e nas condições previstas neste Edital. 
 
4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços concomitantemente com os documentos de 
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habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data de 
divulgação do Edital na LICITANET - Licitações On-line, até a data e horário da abertura da sessão 
pública. Decreto 10.204/2019 art 25. 
4.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
4.3. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico: 

a. Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital; 
b. Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame; 
c. Que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 
9.854, de 1999; 
d. Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

4.4. No preenchimento da proposta eletrônica obrigatoriamente,  anexar concomitantemente com os 
documentos de habilitação, ser informado no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES dos itens licitados 
conforme o termo de referencia. 
4.5. Apresentar preço expresso em Real (R$), em algarismo e por extenso, bem como unitário e total, 
utilizando-se para tanto apenas duas casas decimais (centavos). 
a) No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do 
objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, seguros e quaisquer outros que indicam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, 
deverá ser observado o item 4.8.3.3 nas alíneas “a, b,c,d,e,f,g,h,i e h”; 
4.6. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição de 
ME/EPP no sistema LICITANET. 
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital. 
4.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
campos relativos a: 

4.8.1.1. Valor unitário e valor total do item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes 
do Termo de Referência, deverá ser observado o item 4.8.3.3 nas alíneas “a, b,c,d,e,f,g,h,i e h”;. 
4.8.1.2. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto. 
4.8.2. INDICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE; 
4.8.3. Descrição detalhada do objeto ofertado, contendo as seguintes informações: 
4.8.3.1 A empresa deverá entregar os medicamentos conforme as especificações e 
quantidades solicitada, zelando pelo seu fornecimento nos prazos estipulados de até 10 (dez) 
dias corridos, a contar da retirada da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. 
4.8.3.2 A proposta deverá conter a marca, o fabricante, procedência e as especificações técnicas 
(forma farmacêutica, concentração e volume). 
4.8.3.3 Deverão apresentar o preço com o Coeficiente de Adequação de Preço-CAP, 
conforme Resolução CMED nº 4 de 18 de dezembro de 2006, quando for o caso de aplicação. 
A Proposta deve constar ainda, quando for o caso de aplicação: 

a) Comprovante de registro de produtos na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) apresentando a cópia do DIÁRIO OFICIAL (neste caso fazer uso de qualquer 
artifício de marcação para facilitar a identificação) ou página da ANVISA. Caso o prazo 
de validade do registro esteja vencido, deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou 
cópia da publicação no DOU acompanhado do pedido de revalidação “FP1 E FP 2”, 
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datado do semestre anterior ao vencimento, na forma do art. 14 parágrafo 6º do Decreto 
Federal nº 79.094/77. 

b) A Bula referente aos itens ofertados com descrição detalhada da marca, fabricante, 
procedência, apresentação, posologia, características específicas, especificações técnicas e 
outras informações que possibilitem a avaliação. Alternativamente poderá ser apresentada 
a ficha técnica do medicamento ofertado. 

c) A aquisição dos medicamentos rege-se pela legislação da Câmara de Regulação de 
Medicamentos – CMED/ANVISA, naquilo que couber, sendo necessário respeitar o 
preço teto máximo estabelecido na Tabela CMED para aquisições públicas de 
medicamentos ofertados/cotado. (Resolução nº03/2011 -CMED). 

d) Não será aceita proposta de medicamentos que estejam suspensos para comercialização 
e/ou fabricação pela ANVISA/Ministério da Saúde. 

e) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, lucro, frete, garantia, embalagem, transporte, e entrega do objeto no 
local indicado, sedex, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos sem acréscimos de valores; 

f) Em caso de divergência entre os valores unitário e total consignados na proposta, será 
considerado o primeiro, entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será 
considerado este último, e entre a proposta enviada na sessão pelo sistema ou e-mail e a 
proposta enviada em meio físico, será considerada esta última. 

g) O licitante que for beneficiado pela Isenção do ICMS, conforme Regulamento do ICMS 
do Estado de Mato Grosso editado em conformidade com o Convênio ICMS nº 73/04, 
aprovado pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, DEVERÁ 
considerar no preço proposto o desconto equivalente ao imposto dispensado. 

h) O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso encontra-se disponível no “site” da 
SEFAZ: www.sefaz.mt.gov.br - Portal da Legislação SEFAZ; 

i) Em caso de dúvidas ou para fins de esclarecimentos relativos aos procedimentos 
necessários para obtenção dos créditos decorrentes do Convênio ICMS nº 73/04 o 
licitante deverá entrar em contato no Plantão Fiscal da SEFAZ pelo telefone (65) 3617-
2700. 

j) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 

4.8.3.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da 
sua apresentação. 

4.8.3.4 Entrega e local de entrega: As entregas dos medicamentos deverão ser realizadas sob demanda, 
mediante solicitação expressa, da Secretaria Municipal de Gestão para atendimento das solicitações 
expedida pela a Secretaria Municipal de Saúde com consentimento da Farmacêutica, local de entrega 
conforme a seguir:  
4.8.3.5 Endereço: Rua Benjamin Pedroso, nº 300, Bairro: centro, CEP 78.180-000, Santo Antônio de 
Leverger/MT, e o horário para entrega dos medicamentos será das 07h00min as 13h00min. 
4.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital. 

5.1.1. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para a Pregoeira, mas 
permaneçam acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
5.1.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e 
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quatro horas da comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação. 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
6.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 
internet. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a Pregoeira e os licitantes. 
6.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FASE DE LANCES 
 
7.1 No dia e hora previstos no item 1. do presente objeto desse edital terá início à sessão pública do 

pregão Eletrônico, quando a pregoeira, com a utilização de sua chave de acesso e senha, 

verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. 

 7.2 A pregoeira, então, verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou que contenham vícios 

insanáveis, fundamentando e registrando no sistema. Sendo que somente as propostas 

classificadas participarão da fase de lances. 

7.1.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante em qualquer dos 
campos de preenchimento obrigatório no sistema (não se refere à proposta e à 
documentação de habilitação anexados, concomitantemente, visto que tais anexos só 
estarão acessíveis após a fase de lances). 

7.2 Em seguida, a pregoeira abrirá a etapa competitiva através de mensagem enviada via chat, 

quando os licitantes, automaticamente, ordenados pelo sistema, poderão encaminhar lances, 

exclusivamente por meio eletrônico, sendo informados imediatamente do recebimento, do horário de 

registro e do valor de cada lance. 

7.2.1. Somente as propostas classificadas participarão da fase de lance. 

7.3. Aberta a etapa competitiva, a participação no pregão dar-se-á exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico pela digitação da senha privativa da licitante, com o que estará identificada sua 

razão social e o número de inscrição no CNPJ, e subsequente encaminhamento dos lances, 

observando o horário fixado na data estabelecida deste Edital, sendo a licitante imediatamente 

informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.4.1. Os preços, individuais e totais, devem ser cotados com duas casas decimais após a vírgula. 

7.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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7.6. Será adotado para o envio de lances no presente certame o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, na fase aberta, e um único lance final 

e fechado, na fase fechada, conforme abaixo. 

7.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até 10 (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.6.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco minutos), o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

7.6.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão 

oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do 

prazo. 

7.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

7.7.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.8. Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

7.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao suporte 

técnico. 

7.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.12. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.14. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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7.16. Após a fase de lances, o sistema identificará e ordenará os licitantes pelo critério de MENOR 
PREÇO MENSAL POR ITEM entre as microempresas, empresas de pequeno porte e demais empresas, 

aplicando os critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, 

seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, se não houver 

licitante que atenda à primeira hipótese. 

7.16.1. Para a aplicação do previsto nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, e para 

fins deste edital, configuram empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta não tenha sido oferecida por 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.16.2. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora no certame, no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema; 

7.16.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese do subitem precedente, 

não apresente nova proposta inferior à proposta mais bem classificada, será convocado outro 

licitante por ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; 

7.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no subitem 7.16.1., o sistema realizará 

sorteio entre elas, identificando aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.17. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 

às margens de preferência e conforme regulamento. 

7.18. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

7.19.1. no país; 

7.19.2. por empresas brasileiras; 

7.19.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.19.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

7.21. Não será admitida a desistência injustificada da proposta/lance, após o INÍCIO ou o 
ENCERRAMENTO da fase de lances. 

7.22. EXCEPCIONALMENTE, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta/lance, em razão 

de motivo justificado pela licitante, decorrente de fato superveniente, e aceito pela pregoeira. 
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7.23. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 7.15., acima, a 

LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas  deste Edital. 

7.24. O não encaminhamento da proposta atualizada da empresa vencedora na fase de lances, na fase de 

julgamento, pela a  pregoeira, conforme prazo estipulado no edital, caracteriza desistência para fins de aplicação 

das penalidade cabíveis, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a União, previsto deste Edital. 

8. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 
8.2. A Pregoeira poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo as 
características do produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, do(s) catálogo(s) ou ficha(s) técnica(s) ou bulas do(s) produto(s) 
ofertado(s), por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.3. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão para diligencia, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 
8.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, a Pregoeira 
examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.4.1. Nessa situação, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

8.5. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação. 
8.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar , a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, com a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT. 

9.1.1. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.2. Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá 
comprovar, no prazo máximo de 02 (duas) horas anexar no rol de “HABILITANET” 
obrigatoriamente a contar da solicitação no sistema eletrônico, sua condição de habilitação, e se 
possível enviar por  e-mail licitacao@leverger.mt.gov.br. 

9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 
9.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas na junta 
Comercial da respectiva sede; 
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
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b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30/38/2007, do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio – DNRC; 
e. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 

9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de 
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, dentro da validade; 
b. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro 
da validade;  
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual SEFAZ e PGE, do domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual, dentro da validade; 
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS, dentro da validade; 
e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos 
de negativa. 

 
9.3.2.1 – Quanto à regularidade técnica, deverá à licitante apresentar: 
a. Alvará de  Funcionamento vigente; 
b. Apresentação da Autorização de Funcionamento Especial (AFE especial). No caso do 

fabricante ser sediado no exterior, será aceito a Autorização de Funcionamento do 
Importador/Distribuidora, detentora do registro do produto junto a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. 

c. LICENÇA SANITÁRIA MUNICIPAL OU ESTADUAL, em plena validade, 
conforme Portaria GM nº. 2.814/98 e Portaria SVS/MS nº 802/98. Em caso de alvará 
sanitário vencido, deverá considerar o Acórdão nº 12/2015 Tribunal Pleno Processo nº 
11.295/2015. 
 

9.3.2.2 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada 
no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação técnica : 
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou 
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida com  60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

9.3.3.1 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. 

a)   Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstração do 
resultado do exercício assim apresentados: 
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a.1)   sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial. 

a.1.2)   sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia 
do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.1.3)  sociedades sujeitas ao regime das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”:  por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 
ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.1.4)   sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.2)   o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade. 

9.3.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 
9.3.5. Declaração do Trabalhador 
9.3.6. Declaração de Habilitação 
9.3.7. Declaração de Fato Superveniente 
9.3.3.2. Comprovação de capacidade técnica, através da apresentação de Atestado de capacidade 
técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante comprove 
ter fornecido produtos compatíveis ao objeto. 

9.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.4.1. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julgamento 
da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

9.5. Para fins de habilitação, a Pregoeira poderá obter autenticidade das certidões de órgãos ou 
entidades emissoras de certidões por sítios oficiais. 
9.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente (diligência)  os documentos exigidos, a 
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
9.8. No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 
9.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

9.9.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação de sua 
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em 
que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa.  
9.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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9.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da 
fase recursal. 
9.9.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

9.10. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA APÓS FASE DE LANCE 
 
10.1. A proposta final (caso aceito a contraproposta ou proposta alinhada) do licitante declarado 
vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no 
sistema eletrônico. Decreto 10.024/2019 art.38 §2º. 

10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.1.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência e  deverá ser observado o item 4.8.3.3 nas alíneas “a, b,c,d,e,f,g,h,i e h”;, 
vinculam a Contratada , quando for o caso de aplicação. 
 

11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO), manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

11.1.1. A Pregoeira assegurará tempo mínimo de 10(dez) minutos para que o licitante manifeste 
motivadamente sua intenção de recorrer. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
11.3. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 

11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Pregoeira, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

11.4. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, conforme o caso 
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
11.6. Os documentos (Impugnação) caso seja feito pela empresa interessada poderão ser protocolados 
junto ao plataforma da Licitanet ou poderá ser por email: licitação@leverger.mt.gov.br  , da 
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT, dando imediata ciência a Pregoeira. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
12.2. Após a fase de lance será observado o valor do item, constando o valor acima do estimado de  
referencia  a pregoeira deverá  negociar com o licitante.  
12.3. Não poderá ser adjudicado o item que estiver com o valor acima do estimado, salvo 
extremamente justificado e acolhido pela autoridade competente. 
12.4. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  
 
13. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária podendo ser no  prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital.  

13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

13.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, não 
comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a 
assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, depois de feita a negociação, verificada a aceitabilidade da 
proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
13.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

13.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
13.3.2. É vedada a subcontratação parcial ou total, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato. 

13.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
13.5. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas 
e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à 
Administração. 
14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
14.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Edital e nos seus Anexos: 
14.1.1 entregar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o 
especificado neste Edital e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
14.1.2.  A licitante contratada fica obrigada a exigir documentos tais como nota de empenho e ordem 
de fornecimento autorizando a entrega dos itens assinado pelos servidores responsáveis da Secretaria 
Municipal de Gestão atenderá a demanda da Secretaria Municipal de Saúde..     
14.1.3 Entregar os itens , nas condições estipuladas na Ata de Registro de Preço e no respectivo 
Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nos 
documentos de solicitação dos itens . 
14.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.    
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14.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 
14.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento dos 
materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
14.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
14.1.8 a falta de quaisquer dos materiais cuja prestação incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não entrega dos itens , objeto deste 
contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas; 
14.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
14.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
14.1.11 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 
pela PREFEITURA; 
14.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar 
todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 
disposições legais vigentes; 
14.1.13 providenciar, imediatamente, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou 
substituição, a critério da PREFEITURA, das mercadorias que apresentarem alterações durante o 
período de utilização ou execução;  
14.1.14 garantir o fornecimento dos materiais sempre que necessário sua solicitação de entrega. 
14.1.15 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da PREFEITURA, de que venha a 
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com  o 
objeto do contrato; 
14.1.16 todos os itens licitados  deverão ser comprovadamente de primeira qualidade . 
14.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem em até 25% 
(vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) produto(s) estimado(s) no Anexo I, de acordo com o 
art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 
14.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da 
Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
15.1. Solicitar o fornecimento dos itens licitados mediante documento expedido e assinado pelo 
servidor responsável da Secretaria Municipal de Gestão em atendimento da demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
15.2. Pagamento  para a licitante contratada nas condições previstas no item neste Edital. 
15.3. Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a 
legislação dispuser. 
16. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 
 
a) A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da 
Administração e normas de Leis Vigentes. 
b) As aquisições ou contratações adicionais (caronas) referidas nesta cláusula não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. Decreto nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, “Art. 22 § 3º". 



 
 

 

  
 

16

c) As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo  de cada  item consignados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e os 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Decreto nº 
9.488, de 30 de Agosto de 2018, “Art. 22 § 4º". 
d) Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados ao setor de licitação e contratos para a providencia  
onde serão devidamente assinados pelo o gestor municipal o ofício de resposta . 
  
17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 
17.1. As empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar serão fornecedoras do(s) 
objeto(s) desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata que sucede ao procedimento 
licitatório e sujeitar-se-ão ao disposto neste Edital e no seu Anexo I. 
17.2. Caso o primeiro classificado não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionado no Anexo 
I do Edital, é facultado a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT a contratação dos 
quantitativos restantes dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, mantidas as condições 
propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto ao preço. 
17.3. O detentor do segundo preço registrado só poderá fornecer à Prefeitura Municipal de Santo 
Antonio de Leverger-MT, quando esgotada a capacidade de fornecimento do primeiro e assim 
sucessivamente. 
Se a quantidade e/ou qualidade do(s) materiais ofertados não corresponder ao exigido no Anexo I deste 
Edital e na Ata de Registro de Preços, o fornecedor será chamado para, que imediatamente, faça a 
devida correção, substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, na Ata de Registro de Preço e no Contrato. 
17.4. A Contratada deverá fornecer os itens, objetos desta licitação, mediante documento assinado pelo 
o  servidor responsável da Secretaria Municipal de Gestão e da  expedição da ordem de fornecimento 
pessoa autorizada para esse fim. 
17.5. A Contratada deverá prestar atendimento prontamente, de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal. 
17.6. Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata deverá efetuar a entrega 
em de até 20 (vinte) dias uteis , a contar da retirada da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. 
Local de entrega: Deverá ser na Rua Benjamim Pedroso , nº 300, Bairro: centro, CEP 78.180-000, 
Santo Antônio de Leverger/MT, e o horário para entrega dos medicamentos será das 07h00min as 
13h00min. 
 
18. DO PAGAMENTO 
18.1.  O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos itens, através de ordem 
bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele 
apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 
legislações e instruções normativas vigentes. 
18.2.  O pagamento será efetuado em 5 (cinco) dias úteis caso seu valor seja igual ou inferior a R$ 
8.000,00 (oito mil reais) e, acima deste valor, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da 
apresentação da fatura/nota fiscal, quando for o caso. 
18.3. Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações 
fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma 
relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
18.4.  Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
18.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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18.6.  A Administração deste Município só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte 
do setor requisitante, o necessário RECEBIDO dos mesmos entregues pela empresa vencedora. 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19.1. As despesas decorrentes deste instrumento ocorrerão por conta da classificação e dotações 
orçamentárias consignadas no Orçamento Programa previstas para os correntes dos exercícios de 
acordo com a disponibilidade, conforme a indicação da rubrica orçamentária indicada pela a  
Secretaria Municipal de Planejamento E Desenvolvimento Econômico. 
 
20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e Lei 8.666/93, a 
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

20.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 
20.1.2. Apresentar documentação falsa; 
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
20.1.6. Cometer fraude fiscal; 
20.1.7. Fizer declaração falsa; 
20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

20.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos  de por cento)até o 
limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso; 
b. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de 
cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 
c. No caso de atraso na entrega dos itens por mais de 20 (vinte) dias, a multa será de 20% 
sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, 
a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a 
PREFEITURA pelo prazo de até 05 (cinco)) anos. 

20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993. 
20.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
20.5. As multas serão recolhidas em favor da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-
MT, quando for o caso, serão inscritas na Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Santo Antonio 
de Leverger-MT e cobradas judicialmente. 
20.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
20.7. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste contrato. 

21. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

21.1 Após à publicação da homologação e adjudicação da licitação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuada o registro de preço e dos fornecedores correspondentes mediante a 
assinatura do documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Anexo II, destinado a 
subsidiar o Sistema de Registro de Preços quando da emissão das respectivas  Autorizações de 
Compras. 
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21.2 No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro dos 
preços ofertados. 
21.3 A existência de preços registrados não obriga o Município de Santo Antonio de Leverger a 
efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Registro à preferência 
em igualdade de condições. 
21.3.1 O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Prefeitura Municipal opte 
por realizar a aquisição através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou 
superior ao registrado, caso em que o detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à 
contratação. 
21.4 Uma vez registrados os preços, a Prefeitura Municipal poderá convocar o detentor do Registro a 
fornecer os itens ora licitados, na forma e condições fixadas no presente Edital e na ATA de Registro 
de Preços. 
21.5 Durante a vigência do Registro de Preços a Prefeitura Municipal convocará os detentores, 
obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da 
presente licitação e da Ata de Registro de Preços, através do contrato a ser celebrado com vencedora 
do certame, sendo consubstanciado pela devida Nota de Empenho. 
21.6 A Ata de Registro de preços será lavrada em três vias, deverá ser assinado pelo Gestor Municipal, 
por duas testemunhas e pelo representante legal da empresa vencedora.  
21.7 O proponente vencedor será convocado, para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, assinar a Ata 
de Registro de Preços. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica 
facultada ao Setor de licitação e contratos  convocar a segunda colocada para, ao mesmo preço e 
condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer os itens  objeto da licitação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e proceder à assinatura da referida ata.  
21.8 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações nas condições 
previstas no item 23 deste Edital. 
22. DA VALIDADE DOS REGISTROS DE PREÇOS 
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do 
Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
23. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
23.1. Caso seja permitido o oferecimento de proposta que não contemple todo o quantitativo 
referente ao Item deste Edital, poderão ser registrados ao preço do primeiro colocado, tantos 
fornecedores quantos sejam necessários, obedecida à ordem de classificação, para que se complete a 
quantidade estimada para o Item. 
23.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de 
Leverger-MT a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição/contratação do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
23.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 
do registro, quando a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT optar pela aquisição do 
objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de 
Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
23.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados trimestralmente em 
Publicação em Diário Oficial dos Municípios - AMM-MT e permanentemente pela internet no 
endereço www.leverger.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 
23.5. A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT monitorará, pelo menos 
trimestralmente, os preços dos itens, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos bens registrados. 



 
 

 

  
 

19

23.6. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93. 
23.7. No Caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá 
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na 
analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de 
preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 
23.8. Sendo Julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os 
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.  
23.9. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) 
dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisão de preços. 
23.10. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 
poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que seja comprovado, que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado nos termos 
do subitem 23.7. 
23.11. A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT  convocará a contratada para 
negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. 
23.12. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
23.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação 
econômico-financeira. 
23.14. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT para determinado 
Item. 
23.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Prefeitura Municipal de 
Santo Antonio de Leverger-MT poderá convocar os demais fornecedores classificados , nas mesmas 
condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
23.16. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 
econômico-financeiro, serão publicadas em Jornal de oficial, na Internet no endereço 
www.leverger.mt.gov.br e no Átrio de Prefeitura Municipal. 
 

24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

24.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
24.1.1 Automaticamente: 
a) por decurso do prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; 
c) pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT quando caracterizado o interesse 
público. 
24.1.2 a pedido, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos 
ou de força maior. 
24.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Santo Antonio de Leverger-MT, quando: 
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço; 
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f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 
24.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo especifica, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
24.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado 
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido. 
24.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram 
origem ao registro de preço. 
24.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação em Jornal de oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia 
da publicação. 
 

25. DAS PENALIDADES 
 

25.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
I) advertência; 
II) multa; 
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 
2(dois) anos; 
IV) declaração de inidoneidade. 
25.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 
25.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos  de por cento)até o limite de 
2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 
25.4 No caso de atraso na entrega dos itens  por mais de 20 (vinte) dias, a multa será de 20% sobre o 
valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um 
prazo de 5 (CINCO) anos. 
25.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 
5 (CINCO) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo 
contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que 
desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 
25.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos à PREFEITURA; 
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; 
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
25.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II 
desta Cláusula.  
25.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se 
com a Administração MUNICIPAL e demais órgãos/entidades. 
25.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
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Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
25.10 A falta dos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste 
contrato. 
26.1 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 
26.1 A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT poderá revogar a presente licitação ou 
parte dela por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou 
prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer 
reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de petição por escrito a 
Pregoeira. 

27.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo 
de até vinte e quatro horas.  
27.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 
Edital. 

27.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório poderão ser enviados a 
Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, poderá ser por 
meio eletrônico via internet na plataforma do LICITANET ou através do e-mail 
licitacao@leverger.mt.gov.br. 
27.3.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico.  
27.4. O (a)  pregoeiro (a)  responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e será divulgada pelo sistema e vincularão os participantes 
por meio do site oficial da administração. 
27.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
27.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 
Pregoeira em contrário. 
27.7. É facultada a Pregoeira ou à 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. 
27.8. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
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27.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
27.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
27.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
27.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
27.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital 
27.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão no setor de licitação e contratos, 
situado no endereço Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT , Avenida Santo Antonio, 
nº.245, Centro, nos dias úteis, no horário das 07:00 as 13:00 horas.  
27.16.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
(www.leverger.mt.gov.br) ou ainda no provedor do certame (www.licitanet.com.br). 
27.17. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao 
Decreto Municipal nº 054/2014, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei 
Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993. 
 O  Fica eleito o Foro de Santo Antônio de Leverger/MT  para dirimir questões relativas ao presente 
Edital será o , com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Santo Antonio de Leverger-MT 17 de setembro 2020. 
___________________________________ __________________________________ 

Lidiane Batista de Rezende Responsável Jurídico 

Pregoeira OAB/MT 

____________________________________ 

Valdir Pereira de Castro Filho 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N° 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ÍTEM 
 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2020 

 
Aos xx dias do mês de xx de 2020, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTONIO DO LEVERGER, com sede na Avenida Santo Antônio do Leverger, nº 245, 
Centro,devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.507.555/0001-12, neste ato, representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. Valdir Pereira de Castro Filho, neste ato denominado simplesmente 
ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do Pregão  
Eletrônico  Nº 007/2020, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 
xx/xx/2020, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata 
que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Art. 15 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as 
clausulas que se seguem: 

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica 
registrado na Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger – MT, o preço dos 
“MEDICAMENTOS destinados  para atender a atenção básica  e de continuidade por um 
período de 12 (doze) meses”, de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. 

Fornecedor:  CNPJ: 

Endereço:  Nº: 

Bairro:  Cidade: CEP: 

Representante 
Legal: 

 CPF: 

Email:  Telefone: 

ITEM Codigo 
TCEMT  

UND. 
Forn. 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

MARCA  Quantitativo  Valor 
unitário  

Valor 
total  
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2.3. Em observância ao art.11 inciso II do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e  o Decreto nº 
9.488, de 30 de Agosto de 2018, para fins de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo o primeiro colocado da ata, ficam registrado em forma do anexo I desta ata os itens , 
unidade , especificação, marca , fornecedor e o preço unitário dos licitantes em 2º classificação, 
mediante anuência da classifica, que aceitam cotar seus itens em valor igual ao do licitante em 
primeiro lugar(primeiro lugar) 

2.4. Na hipótese de cancelamento parcial desta ata nos casos especificados na clausula décima 
segunda,o órgão gerenciador ou aderente da ARP convocará as  demais empresas classificadas em 2º 
lugar para o item interessado, que estão na ordem da ultima proposta da etapa competitiva conforme 
demonstrado no quadro de comparativo e ata de lances constantes nos autos do processo 

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO. 

3.1. Para a presente contratação foi instaurada procedimento licitatório com fundamento nos termos da 
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e Decreto nº 
9.488, de 30 de Agosto de 2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber as disposição das Leis 
Federais nº 8666/93, LC 123/016 e 147/14  e alterações posteriores. 

3.2. Regulamente convocado para a ordem de fornecimento, o fornecedor cumprirá no prazo de 
Máximo de 03 (três) dias úteis, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pelo o 
Município de Santo Antônio de Leverger-MT ,sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas. 

3.3. O Fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social,  carta de preposição ou 
documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante 
habilitado para retirada da solicitação de empenho. 

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou assinatura na Ata de Registro 
de Preço supre a necessidade de convocação. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1.  O Registro de Preço constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e a Empresa que apresentou a 
proposta classificada em 1º lugar em conseqüência do presente certame, terá validade pelo prazo 12 ( 
Doze ) meses contados a partir da assinatura da referida Ata de Registro de Preços. 

4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a dozes meses, incluídas 
eventuais prorrogações devidamente justificado e somente se quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme o inciso III do § 3º 
do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.3. Durante o prazo de validade da A.R.P., o órgão gerenciador ou aderente não ficará obrigado a  
fornecer os “MEDICAMENTOS destinados  para atender a atenção básica  e de continuidade por um 

período de 12 (doze) meses” é  exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando 
julgar oportuno e conveniente , ou mesmo proceder ás aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se 
for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização á 
empresa signatária do SRP. 
 
4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, 
todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, ás penalidades pelo descumprimento de 
qualquer de suas cláusulas. 



 
 

 

  
 

26

CLÁUSULAS QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Santo Antônio do Leverger/ MT representado Prefeitura Municipal, através de um fiscal 
de Registro de Preços que será a servidor (a) devidamente nomeado e designado para esse fim, nos 
termos das normas que reagem à matéria e normatizações internas. 

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério da 
licitadora, ser utilizada por órgão e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo 
órgão e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão 
encaminhar solicitação prévia á Secretaria Municipal de Gestão juntamente para o Setor de Licitação e 
Contratos do Município de Santo Antônio do Leverger/MT Prefeitura Municipal. 

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:  

a) Não comprimento da capacidade operacional do fornecedor; 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

5.5. O quantitativo decorrente das Adesões á Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentes do número de órgãos não participantes que 
aderirem. Decreto nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018. 

5.6.  Após autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observada o prazo de vigência da Ata.  

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

6.1. O preço unitário registrado para empresa signatária deste instrumento é aquele constante na 
Planilha Demonstrativa de Preço e Classificação. 

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade dos itens 
descrito no termo de referencia. 

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor que assim o permita. 

6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancelará 
total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para nova aquisição desejada. 

6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador ordenará a nova realização de pesquisa 
de preços. 

6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie 
relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.). 
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CLÁUSULA SÉTIMA – MODO DE RECEBIMENTO 

7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao Fiscal de Contrato que verificará e 
confrontará a qualidade dos os itens  entregue como especificado no Termo de Referência. 

7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a entrega dos itens licitados. 

7.3. Em se verificando vícios ou avaria  nos medicamentos , o fornecedor será informado para corrigi-
lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento 
definitivo. 

7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios na entrega dos medicamentos será realizada pela Fiscal 
do Contrato, devidamente designado pela portaria.  

7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93, podendo os órgãos adquirir quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de 
anuência da signatária da ARP. 

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. Será entregue á contratada a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO para a devida entrega dos 
itens adjudicados os medicamentos para atender a atenção básica  poderá ser com antecedência de até 
05 dias de prazo devendo à contratada se programar para a entrega dos no dia agendado pelo 
Município de Santo Antônio do Leverger/MT representado pela PREFEITURA MUNICIPAL. 
8.2. A cada fornecimento ou período, o órgão gerenciador providenciará a expedição da ordem de 
fornecimento e notificará a empresa para proceder a entregar do material. 

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por faz – símile ou e-mail, 
conforme informações constantes na proposta. 

8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da 
ordem de fornecimento. 

8.2.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da ordem de 
fornecimento. 

8.2.4. A retirada da ordem de fornecimento somente poderá ser efetuada por preposto ou representante 
da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação, bem como, do respectivo 
documento de identificação. 

8.2.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a ordem 
de fornecimento, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa 
com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento nas condições próximas do 
primeiro colocado, e assim por diante. 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

Para garantir a fiel execução dos termos e das condições estabelecidas no edital, e empresa 
FORNECEDORA se compromete a: 
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9.1.1. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos 
medicamentos  em conformidade com as especificações constante do Anexo I – Termo de Referência, 
dentro das condições proposta e consignadas no presente instrumento. 

9.1.2. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações ali assumidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.3. Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail, entre outros meios de contato para 
atender as solicitações de prestação de serviços; 

9.1.4. Permitir e oferecer condições para mais ampla e completa fiscalização durante a vigência 
contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso á documentação pertinente atendendo ás 
observações e exigências do setor competente pela fiscalização; 

9.1.5. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrências da 
prestação dos serviços, bem como as contribuições devidas á Previdência Social, encargos trabalhistas, 
prêmios de seguro e de acidente de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizeram necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado; 

9.1.6. Aceitar, nas mesmas condições avançadas, as supressões nos valores adstritos aos quantitativos 
do ITEM adjudicado, em até 25% ( vinte e cinco por cento); 

9.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 
estimativa de custos; 

9.1.8. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a 
execução da presente Ata de Registro e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitados 
pela Prefeitura Municipal. 

9.1.9. Comprovar, sempre que solicitado, a quitação das obrigações trabalhista, tributárias e , 
mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais ( Fundo de garantia por Tempo de Serviço e 
Previdência Social) pertinente aos seus empregados alocados no serviço decorrente da execução do 
contrato, como condições á percepção do valor faturado; 

9.1.10. Responsabilizar-se integralmente pelos o fornecimento os medicamentos, nos termos da 
legislação vigente; 
9.1.11. Cumpri fielmente todos os termos do presente edital. 
9.1.12. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida 
anuência da Prefeitura Municipal De Santo Antônio do Leverger-MT. 
9.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo da realização dos serviços. 
 
9.2 – DA CONTRATANTE 
9.2.Constituem obrigações da Prefeitura, além das demais previstas neste Edital de Pregão Eletrônico  
dele decorrente: 

9.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com Empresa FORNECEDORA, após a 
aceitação dos serviços prestados; 

9.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Empresa FORNECEDORA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do contrato; 
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9.2.3. Fiscalizar a execução do presente contrato por meio de servidor formalmente designado pela 
Prefeitura Municipal; 

9.2.4. Acompanhar a execução da prestação dos serviços, podendo intervir para fins de ajustes ou 
suspensão da mesma. 

CLAÚSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ATA 
CONTRATUAL 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente contrato serão feitos pelo servidor 
(a).........................................................designado pela Secretaria Municipal de Saúde nos termos do 
art.67 da Lei nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas providências, de modo assegurar que este seja 
executado de acordo com as cláusulas avançadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo 
órgão gerenciador, quando:  

I – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preço; 

II – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

III – Não aceitar reduzir o seu Preço Registrado, na hipótese deste se torna superior aqueles praticados 
no mercado; ou 

IV – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
Art. 7º da Lei nº 10.520,de 2002. 

V –O fornecedor não dispuser a substituir os equipamentos (patrulha mecanizada) ,que vierem a 
apresentar defeitos/avaria ; 

VI – O fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento; 

VII – Demais sanções prevista no Edital e Termo de Referência. 

12.1.1. O cancelamento de Registros nas hipóteses prevista nos inciso I, II e IV será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.1.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

I – Por razão de interesse público; 

II – A pedido do fornecedor. 

12.1.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses prevista, assegurados o 
contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 
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12.1.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de Preço na ocorrência de fatos 
supervenientes que venham a comprometer as prefeitas execuções contratuais, devidamente 
comprovadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. A Prefeitura efetuará a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando 
for o caso. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

13.1. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e 
comprovada à manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas 
para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico/contabilidade para o efetivo 
pagamento, no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.  
13.2. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na 
estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de entrega da Nota Fiscal, a ser 
processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminado valores unitários e totais do 
item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, 
constando, ainda, o número do Banco, da Agência e da Conta- Corrente onde deseja receber seu 
crédito. 

13.2. A empresa contratada  que for beneficiado pela Isenção do ICMS, conforme Regulamento do 
ICMS do Estado de Mato Grosso editado em conformidade com o Convênio ICMS nº 73/04, aprovado 
pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, DEVERÁ considerar no preço proposto o 
desconto equivalente ao imposto dispensado. 
13.3. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação. 

13.4. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será 
notificado para regularizar. 

13.5. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 5(cinco) dias para proceder á regularização. 
Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e 
comunicado á Secretaria Municipal de fazenda para as providências cabíveis. 

13.6. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente 
poderá baixa-la e carregar para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão 
comprador, que terá o prazo de até 20 (vinte) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída 
na Art. 40, XIV, “ A” DA Lei nº 8.666/93, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção 
detectada. 

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, 
fazendo menção expressa ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os dados da mesma. 

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
para habilitação, da proposta comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão 
da ordem de fornecimento. 
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14.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviço deverão estar inclusos no valor total do 
documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável á espécie da aquisição dos 
medicamentos visto que são para órgão publico e observados todas as pressupõe da legislação . 

14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número da agência e o número da conta 
corrente na qual executará o deposito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na 
Proposta Comercial. 

14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel 
timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil 
e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento. 

14.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição constante da ordem de fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes deste instrumento ocorrerão por conta da classificação e dotações 
orçamentárias consignadas no Orçamento Programa previstas para os correntes dos exercícios de 
acordo com a disponibilidade, conforme a indicação da rubrica orçamentária indicada pela a  
Secretaria Municipal de Planejamento E Desenvolvimento Econômico. 

CLÁUSULAS DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento dentro do prazo 
estabelecido no item 3.2 configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação 
de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o decreto nº 
7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013e no art. 78 da Lei nº 8.666/93 
e dos dispositivos neste instrumento. 

a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com Administração por até 05 (cinco) 
anos; 

b) Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração 
Pública, pelo prazo de até 02 ( dois ) anos, quando então poderá solicitar a sua reabilitação. 

16.2. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, á multa moratória, 
conforme estabelece o art. 86, da Lei nº 8.666/93, aplicação do percentual 0,5% ( meio por cento) , a 
juízo da Administração. 

16.3. A multa prevista neste item será recolhida em guia própria ao Município de São Antônio de 
Leverger/ MT representado pela Prefeitura Municipal, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com a multa prevista no item 15.4, b. 

16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a administração poderá aplicar 
á vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos de acordo com o edital Pregão Eletrônico 
007/2020; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de 
Santo Antônio de Leverger/ MT representado pela Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 ( 
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dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da 
Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade que é de 02 ( dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto á 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 inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º 
da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do decreto nº 3.555/00. 

16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 ( cinco) dia úteis contados 
da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será encaminhado para execução pela 
Procuradoria da Fazenda Municipal. 

16.6. Do Ato que aplicar 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. 

16.7. Será publicada na imprensa oficial a sanção administrativa prevista no item 16.4, c, d, deste 
edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

16.8. O possível órgão aderente á ARP será o responsável pelas sanções administrativa aplicáveis ao 
fornecedor, inclusive aplicações da pena prevista nesta ARP, de acordo com o que preceitua a Lei nº 
10.520/2002,08.666/1993 e alterações posteriores, bem como pelo Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro 
de 2013 e Decreto nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018regulamentado pelo o vigente e regimento interno 
correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

17.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na CLÁUSULA QUARTA da Ata e, em 
atendimento ao Artigo 19 da Lei Federal 7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de preços, até 
que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão Eletrônico  nº 007/2020, o qual integra a 
presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 

18.1. Conforme preceitua o Artigo 17 do Decreto nº 7.892/13 os preços registrados poderão ser revisto 
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato superveniente que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os artigos 18, 19, 20 e 21 do Decreto 
nº 7.892/13, conforme segue: 

18.2.1. Quando o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 

18.3.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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18.3.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

18.2.2. Quando o preço de mercado torna-se superiores aos preços registrados se o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos se comprovantes 
apresentados; 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

18.2.3.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preço; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável. 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no 
mercado; ou  

d) Sofre sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

18.2.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados:  

a) Por razão de interesse público; 

b) A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

19.1. Esta Ata de Registro de Preço vincula – se ás disposições contida nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes : 

a)  Edital do Pregão Eletrônico  nº 007/2020 e Termo de Referência; 
b)  Ata da Sessão Pública, documentação credenciamento e habilitação; 
c) Proposta escrita do fornecedor e proposta realinhada de preço, caso houver. 
d) Os documentos em toda fase do processo licitatório. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
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20.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumentos: 

a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação ás finalidades do interesse público, nos termos 
da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e pelo, Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 , Decreto nº 
9.488, de 30 de Agosto de 2018 e , respeitados os direitos do fornecer. 

b) Cancela – lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento; 

d) Fiscalizar a entrega do objeto. 

e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização. 

20.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – COMUNICAÇÕES 

21.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste 
instrumento e os assuntos especificam da correspondência. 

21.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao Município de Santo 
Antônio do Leverger/MT Prefeitura Municipal  

Secretária Municipal de Gestão / Setor de Licitação e Contratos 
21.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser 
comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do 
art. 654, § 2º, do código civil. 

22.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora 
avançadas, e ainda com as normas prevista na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal da Ata de Registro de 
Preço com, a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando- se, ao final da 
reunião, ata circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhado – a ao Prefeito para 
Homologação e Despacho. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

23.1. Para eficácia do presente instrumento, a contratante providenciará seu extrato de publicação na 
imprensa Oficial do Estado, em conformidade com disposto no art. 20 do Decreto nº 3.555/2000, 
subsidiariamente  com a Lei 8666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 

24.1. Fica eleito o Foro de Santo Antônio de Leverger/MT para dirimir qualquer controvérsia advinda 
da execução desta Ata de Registro de Preços. 
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24.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam a presente ARP em 03( 
três ) vias de igual teor e forma, para um só efeito lega, ficando uma via arquivada no auto processual 
no Setor de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93 e disponível no site 
oficial www.leverger.mt.gov.br. 

 
 
 

Valdir Pereira de Castro Filho 
Prefeito Municipal 

Contratante 

______________________ 
Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

_________________________ ____________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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ANEXO III 
 

 MODELO DE PROPOSTA 
 
 

Prezados senhores, 
 
A pessoa jurídica a seguir descriminada: 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO COMERCIAL:  
TELEFONE/FAX:  
BANCO, AGÊNCIA E Nº DA CONTA: 
Representada por:  
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE:  
CARGO:  
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

Apresenta a seguir sua proposta de preço referente à licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2020, 

que trata da o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS 
destinados  para atender a atenção básica  e de continuidade por um período de 12 (doze) 
meses”, conforme especificações contidas no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) do Edital. 

A empresa licitante deverá observar o Convênio ICMS 087/2002, caso a aquisição se 
enquadre nesse Convênio deverá preencher sua proposta discriminando os valores com 
cálculo da alíquota do ICMS, quando for o caso de aplicação. 
Valor Total por extenso: 
- A Proposta terá Validade mínima de 90 dias a partir da data de Abertura das Propostas;  
- O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à execução do contrato conforme edital de 
licitação.    
Declara ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege supracitada licitação.  
- Local e data:  
- Assinatura e carimbo do representante legal da empresa:  
__________________________ 
Data 
____________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 
Unid. 

Marca Valor 
Total 
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ANEXO IV 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
A pessoa jurídica _________________________, inscrita no CNPJ n.º ________________, por 
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ________________, e do CPF n.º _________________, DECLARA, para 
fins de participação na licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO/SRP n.º ___/2020, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ____/2020, bem como atendendo ao disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, em cumprimento ainda ao que 
determina o inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.    
 
Acrescentar, se for o caso: Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos 
exclusivamente na condição de aprendiz.  
 
 
 
DATA:  
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V  

 DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EPP 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, Pregão Eletrônico 
nº ____/2020.  A ___(RAZÃO SOCIAL)___, inscrita no CNPJ/MF ___(Nº)___, por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa/empresa 
de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
 
XXXXX-XX, ........... de ........................... de 2020. 
 
 
 

 
 

___________________________________________________ 
(nome/cargo/assinatura) 
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ANEXO VI 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE/IMPEDITIVOS 
 

 
 
 
 
 (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (.........), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo de PREGÃO 
ELETRÔNICO nº ___/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos 
do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
 
 
(Local e Data)  
 
 
 
 
 
                             ______________________________________________ 
                            (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VII 
 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

Edital de Licitação nº ___/2020– Pregão na forma Eletrônico 
 
 
 
 
 
A empresa ________________________, inscrita no CNPJ Nº ________, sediada no (a) 
__________________, Por intermédio de seu representante legal infra-assinada, credencia o (a) Sr. (a) 
______________________________________,portador (a) do RG N°____________e CPF 
N°_______________ declara em atendimento ao Inciso VII, Art. 4° da Lei10.520 de 17/07/2002, que 
encontra-se regular perante a Fazenda, Seguridade Social– INSS, e FGTS, atende às exigências do 
edital relativas a habilitação jurídica,qualificação técnica e econômica - financeira e que cumpre 
plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos. 
 
 
 
 
 
 
XXXX-XXX, ____de ____________de 2020. 
 
 
 
 
(Assinatura do Representante Legal) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 0xx/2020 

PREGÃO ELETRONCIO Nº 0xx/2020 
ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2020 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 
LEVERGER E DE OUTRO A EMPRESA. 

 
O Município de Santo Antônio do Leverger - MT, Pessoa Jurídica de direito público interno, com 
sede na Avenida Santo Antônio, 245, Centro, CEP 78.180-000, devidamente inscrita no CGC/MF sob 
o n.º 03.507.555/0001-12,neste ato representada pelo seu Prefeito Sr Valdir Pereira de Castro Filho, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa___________________  , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº ----------,  com sede na 
rua:________________________________, neste ato representado pelo seu sócio diretor, 
____________________,____________, _________, ____________ - _______________, portadora 
do RG. N.º ______ SSP/___ e CPF N.º ___________, residente e domiciliado na cidade de 
__________, Estado de ________, sito na Av. ___________nº___, ___________,  doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar entre si o presente  de contrato de 
prestação de serviços, que será regido pela Lei 8.666/93  e suas respectivas alterações e pelo dispostos 
nas cláusulas seguintes: 
 
1.0 – DO OBJETO E FINALIDADE 

A CONTRATADA compromete-se a fornecer a Registro de Preço para futura e eventual 
aquisição de MEDICAMENTOS destinados  para atender a atenção básica  e de continuidade 
por um período de 12 (doze) meses”., de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório no Pregão Eletrônico  007/2020. 

 
3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
3.1 – A vigência do presente contrato será de 12 (DOZE) MESES, a contar da data de sua assinatura, 
prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei.  
  
4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 - Receberá a CONTRATADA pelos o itens  citados na Cláusula Primeira, o valor  de  R$ 

xxxxxxxxx a serem pagos até xxxx(xxxxxxxxxxxxxx) item  dias após a apresentação das ordens de 

fornecimento referente às entrega do itens com a  apresentação  da Nota Fiscal correspondente 

devidamente atestada pela a fiscal do contrato . 

ITE
M 

Codig
o 
TCE
MT  

UN
D. 
Forn
. 

Especificação técnica Marca  Quant. Valor 
unitário 

Valor total  
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5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA LICITAÇÃO  
5.1 – Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico 007/2020, ao quais as partes encontram-se vinculadas ao edital, proposta da 
CONTRATADA e a ATA DE REGISTRO DE PREÇO.      
 
6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS. 
6.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, 
que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta 
pactuação. 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante 
notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.  
7.2 - constituem motivos para rescisão sem indenização: 
7.2.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato; 
7.2.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
7.2.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução; 
7.2.4 – a decretação de falência ou insolvência civil; 
7.2.5 - a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios; 
7.2.6 – razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas 
pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o 
Contrato; 
7.2.7 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução 
do contrato. 
7.3 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 
da Lei 8.666/93. 
7.4 – No caso de rescisão antecipada deste Contrato, ficará a CONTRATANTE obrigada a pagar a 
CONTRATADA, na proporção dos serviços que já tiverem sido prestados, desde que está última não 
tenha dado causa ao motivo da rescisão. 
7.4.1 – A proporcionalidade dos serviços prestados  será calculada em dias corridos,quando for o caso. 
8.0 - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1 – Da CONTRATANTE: 
8.1.1 –Efetuar os pagamentos pela prestação do serviço conforme o disposto na Cláusula Quarta item 
4.1. 
8.1.2 – Indenizar a CONTRATADA no caso de rescisão antecipada, de acordo com o que dispõe o 
item 7.3. 

8.1.3. De acordo com o edital e termo de referencia que fazem partem integrante do Pregão Eletrônico 
005/2020. 



 
 

 

  
 

43

8.2 – Da CONTRATADA: 

8.2.1 - cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade. 
8.2.2- Entregar dos aquisição de MEDICAMENTOS destinados  para atender a atenção básica  e de 
continuidade por um período de 12 (doze) meses” deverá atender  o quantitativo com a especificação 
técnica conforme termo de referencia de acordo com a ORDEM DE FORNECIMENTO no local 
indicado pela a Secretaria Municipal de gestão. 
8.2.3.Deverá ser na Rua Benjamim Pedroso , nº 300, Bairro: centro, CEP 78.180-000, Santo Antônio 
de Leverger/MT, e o horário para entrega dos medicamentos será das 07h00min as 13h00min. 
8.2.4. A empresa deverá entregar os medicamentos conforme as especificações e quantidades 
solicitada, zelando pelo seu fornecimento nos prazos estipulados de até 20 (vinte) dias uteis, a contar 
da retirada da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. 
8.2.5. A empresa ficará obrigada a retirar a Nota de Empenho para o fornecimento no prazo não 
superior a 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal; 
8.2.6. A empresa é responsável pelos danos causados diretamente às instituições decorrentes de sua 
culpa ou dolo quando da entrega dos medicamentos. 
8.2.7. Do prazo de devolução dos medicamentos e troca em caso de inconsistências, perdas e avarias. 
8.2.8. O prazo máximo para a empresa efetuar a troca dos medicamentos será de até 05 (cinco) dias 
corridos, em caso de haver medicamentos com avarias, inconsistências ou perdas, cujas embalagens 
não estejam íntegras, e validade em desacordo com o exigido ou que apresentem alguma alteração. 
8.2.9. A partir desse prazo de troca, a Secretaria Municipal de Saúde  solicitará o cancelamento dos 
itens em desacordo com a proposta, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem 
qualquer ônus direto ou indireto, decorrente do mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos 
medicamentos. 

8.3 Das condições de transporte e recebimento dos medicamentos: 

8.3.1 Os transportes dos medicamentos deverão atender as Normas da ANVISA conforme 
RDC 329/99, onde somente empresas devidamente autorizadas/licenciadas junto à 
autoridade sanitária, poderão realizar o mesmo. De conformidade com a portaria 802/98 em 
seu Artigo 16, a qual menciona, “Os fornecedores devem garantir que o transporte dos 

medicamentos farmacêuticos seja realizado conforme o que determina as Boas Práticas 

de Fabricação e Controle de Medicamentos Farmacêuticos e Farmacoquímico”. 

8.3.2 O fornecedor deverá garantir adequadas condições de transporte, preservação, 
integralidade, qualidade e da identificação e destinação do mesmo, da origem até a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

8.3.3 O transporte deve ser feito pela empresa Fornecedora, conforme exigência das 
legislações sanitárias vigentes, evitando qualquer tipo de contaminação dos medicamentos 
e risco a saúde dos usuários. 

8.3.4  Os volumes/caixas deverão estar separados por lotes, conforme o ato de entrega 
dos medicamentos, bem como, discriminadas as informações nas notas fiscais. 

8.3.5 Caso não se cumpra tais especificações os medicamentos poderão ser totalmente 
devolvidos para correção da Nota Fiscal. 

8.3.6 A (s) empresa (s) vencedora(s) deverá fornecer os medicamentos dentro das 
especificações das normas da ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, atendendo aos 
critérios da portaria nº 079/2013/GBSES: 
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a)    Embalagem – O produto deve ser entregue em embalagem original, em perfeito 
estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação 
de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo. 

b) Rotulagem – Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ter constado 
nos rótulos, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data 
de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nomes 
genéricos e concentração de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 
31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros. 

c) Lote – O número dos lotes deve estar especificado na Nota Fiscal por quantidade de 
cada medicamento entregue. Todos os lotes deverão vir acompanhados de Laudo 
Analítico Laboratorial ou Laudo de Análise de Controle de Qualidade, expedido pela 
empresa produtora/titular do Registro na Anvisa e/ou Laboratório integrante da Rede 
Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS). 

d) Validade – No momento da entrega o produto não deverá ter validade inferior a 12 
meses ou deverá apresentar prazo equivalente a, no mínimo, a 75% do prazo da 
validade total do produto. 

8.4. Os medicamentos perecíveis, termolábeis, deverão ser acondicionados e transportados 
de acordo com a temperatura exigida pelo fabricante até o ato da entrega, em embalagens que 
conservem suas propriedades e qualidades (exemplo: isopor), devendo nessa embalagem 
secundária constar os seguintes dizeres: “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO” 
(Portaria nº. 2814/GM de 29 de maio de 1998). As informações referentes às quantidades 
das unidades por cartela, frasco, caixa, etc. 

8.5. Os medicamentos deverão ser embalados de acordo com cada tipo: líquidos (frascos, 
soluções, suspensões, etc.), sólidos (comprimidos, cápsulas, etc.), injetáveis (ampolas, 
frascos-ampolas, etc.). 

8.5.1. Não serão recebidos os medicamentos com prazo de validade inferior ao solicitado. 

8.5.2. Não serão aceitos medicamentos com especificação diferente ao que foi proposto, 
com irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto 
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade, além das 
exigências requeridas neste contrato. 

 
9.0 – CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
9.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
9.1.1 – Advertência; 
9.1.2 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Santo Antônio do Leverger, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
9.1.3. De acordo com o edital e termo de referencia que fazem partem integrante do Pregão Eletrônico 
0x/2020. 
10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 – Conforme a Portaria nº xxxx, para o acompanhamento e fiscalização da execução deste 
Contrato, fica designada como Fiscalxxxxxxx. 
11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas  na secretaria municipal : 
Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dotação orçamentária : 00.000.000.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
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12.1 - O foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, é o competente para 
dirimir eventuais pendências acerca deste Contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º. 
13.0 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – Este Contrato se sujeita ainda e no que couber às Leis municipais inerentes ao assunto. 
13.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a manter as mesmas condições de habilitação durante toda a 
vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à seguridade social – INSS e FGTS. 
E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 

Santo Antônio do Leverger - MT.  -----de -------- de 2020. 
 
 
 

Valdir Pereira de Castro Filho Nome do responsável legal 

Prefeito Municipal Nome da empresa 

Contratante Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1.________________________ 2.___________________________ 

Nome: Nome: 

RG: RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 












































