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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRONICO N°. 39/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 4350/2020. 
 
 

MODO DE DISPUTA: ABERTO. 
 
 

PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, através do Pregoeiro designado pela portaria n°. 007/2019, torna-se 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
cada item ofertado, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019,do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 
2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

1– LOCAL, DATA E HORARIO 
 

1.1 - A sessão pública será dirigida pelo pregoeiro e equipe de apoio na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
N o v a  M o n t e  V e r d e / M T , situada na Avenida Mato Grosso, nº. 5 1 – C e n t r o , no dia 16 de 
Novembro de 2020, com início às 09h00 (nove horas), horário de Brasília. 

 
1.2 - O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma 
Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. 

 
1.3 . - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo   “Licitações”   
constante   da   página   eletrônica   da    Bolsa   de    Licitações   e   Leilões (www.bllcompras.org.br).  

 
1.4 - INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 29/10/2020 ÁS 10:00h– TÉRMINO DO CADASTRO  DAS   

PROPOSTAS: 16/11/2020  ÁS   09:00h  00h–   ABERTURA  DAS   PROPOSTAS: 16/11/2020 ÁS 09:00h E 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 16/11/2020 ÁS 10:00h (horário de Brasília) ATRAVÉS DO SITE 
WWW.BLLCOMPRAS.ORG.BR. 

2- DO OBJETO: 
 
2. - O presente pregão tem por objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E MATERIAL PERMANENTE, À FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MONTE VERDE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, de acordo 
com os termos e especificações deste edital e seus anexos. 

2.2. A licitação será realizada por item. 
2.3. 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. 

3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1 As despesas decorrentes da presente licitação correção a cargo dos órgãos ou entidades usuários da Ata de 
Registro de Preços cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesa constarão nas respectivas notas de 
empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente, observadas as condições estabelecidas neste Edital 
e no artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 
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MAC BLOCO II 
07 – Secretaria Municipal de Saúde 

002 – Fundo Municipal de Saúde 

10 – Saúde 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

0033 – Bloco II – Atenção de Média e Alta Complexidade 

2 030 – Manutenção do Bloco MAC 

352 – 40.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
 
 

4 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS/DO CREDENCIAMENTO:  
 
4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico qualquer empresa individual ou sociedade empresarial e regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no ramo de atividade de acordo com o objeto desta Licitação e que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos e que apresentarem toda 
a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
4.1.1 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações 
do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  
4.1.2 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Documento original de identidade do representante da licitante (anexar junto aos documentos de 
habilitação) e Contrato social; 
          b) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo 
e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. 
“A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa 
de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre 
o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade 
com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. 
4.1.3  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo III 
para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para 
fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 

4.  2       REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
4.2.1    O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 
legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
 
4.3      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 
previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada 
à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no site: www.bll.org.br.  
4.4  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 
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4.5  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                           
4.6  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.7  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.8  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

 
PARTICIPAÇÃO: 
 

4.9  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento 
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
  
4.10  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.11  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.12 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação. 

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou 
pelo e-mail contato@bll.org.br. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1. Na proposta de preço deverá constar o valor unitário de cada item, a ser anexada junto aos 

documentos de habilitação a proposta inicial.  

6.1.2. Será rateado para cada item o valor da proposta lance global proporcionalmente ao 
percentual de desconto apresentado sobre o preço do lote global; 

6.1.3. Marca;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, frete, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos produtos. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado 
é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de 
Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.8 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

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

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo menor preço. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance com desconto inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     0,010. (um Centavo). 

7.9. 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.  

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 

lances intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 

da consecução do melhor preço. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar.  
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7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19 O Critério de julgamento adotado será o de Menor Preço Por Item, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 

7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26 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, conforme regulamento. 

7.27 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. 

7.28 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: 

7.28.1. no pais; 

7.28.2. por empresas brasileiras;  

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

7.28.4. 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. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
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7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (Duas) horas 
[mínimo de duas horas], envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 
Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail. 
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 

8.6.1.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
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8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação, 
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto 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, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com 
o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subseqüente. 

 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas) horas [mínimo de duas horas], sob pena de inabilitação. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
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9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8 - PARA FINS DE HABILITAÇÃO A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NO SISTEMA OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS:  

 
9.8.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de condição de Micro empreendedor individual 
(CCMEI) conforme o caso; ou 
 
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou  
 
III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício; ou ainda  
 
IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 
V. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 
 
VI. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial. 
  
9.8.1.1. Caso os documentos acima citado sejam apresentados na fase de credenciamento não será necessário 
constar no Envelope “Documentos de Habilitação”. 
 
 
9.8.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (simplificada da junta ou cartão de inscrição) ou 

municipal (alvará de funcionamento), relativa à sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;  

III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União);  

IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual;  
V. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 
VI. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
VII. Certidão Negativa de débitos Trabalhistas, em plena validade. 

 
9.8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

I. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em plena validade. 
 

9.8.4. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprovem já ter fornecido o objeto 
constante desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (esta última com firma 
reconhecida), no qual se relacionem os produtos fornecidos, informando, sempre que possível, valor e 
demais dados técnicos, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal 
atestado deverá ser fornecido pelas entidades em papel timbrado, assinados e datados.  
 

b) Deverão apresentar também prospectos (catálogos, folders...) originais do fabricante de cada item, 
comprovando os dados técnicos solicitados no edital, sendo que, os manuais e catálogos deverão estar em 
língua portuguesa. O descumprimento desta cláusula importará na desclassificação do proponente. Obs.: 
Caso a empresa apresente impressos de site, os mesmos deverão seguir as informações acima, e deverão 
conter o respectivo link e endereço do site do fabricante, para comprovação dos dados. 
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9.8.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

I. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Poder Público Municipal sede do licitante, com prazo 
de validade em vigor. 

II. Declarações conjuntas (Anexo III) 
 
9.8.6. DISPOSIÇÃO GERAL DA HABILITAÇÃO 
 
9.8.6.1. Serão aceitos documentos desde que expressem sua validade em vigor, ou quando não declarada sua 
validade expedidos no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da documentação de habilitação 
e proposta. 
 
9.86.2. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa 
que efetivamente fornecerá o objeto, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-
CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o  
recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é centralizado, bem   como os atestados de 
capacidade técnica, que poderão pertencer a matriz ou a filial, independentemente do estabelecimento que 
esteja participando. 
 
9.8.6.3. Todo e qualquer documento que assim o possibilite, poderá, a critério do Pregoeiro, no que couber, ter a sua 
autenticidade e/ou validade aferida via internet. 
 
9.8.6.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento de habilitação exigido no Edital 
e não apresentado na reunião, a exceção do disposto no subitem 9.8.6.6. 
 
9.8.6.5. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
9.8.6.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.8.6.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei .8666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas.) horas, [mínimo de duas horas], a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.1.1. 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. 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. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

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

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
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123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 

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

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de 
seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições. 

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
seqüência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
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eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
data de seu recebimento.  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 

15.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 

15.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 
CADIN.  

15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços. 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas na minuta da ata de Registro de preço, anexo a este Edital. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos na 
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minuta da ata de registro de preço. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e minuta da ata de registro de preço. 

19. DO PAGAMENTO  
  

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, na 
minuta da ata de registro de preço e minuta de contrato, anexo a este Edital. 

20. DOS PRAZOS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO  

20.1. O prazo de entrega dos produtos licitados será de até 15(QUINZE) dias corridos, após a data do 
recebimento da nota de empenho/autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.  
20.2. Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital, 
sob pena de devolução.  
20.3. Os produtos deste processo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizada 
na Av. Jessé Rodrigues Baracho, nº 25, Centro de Nova Monte Verde/MT, conforme Autorização de 
Fornecimento. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de 5 % (5 por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
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21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.  

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.  

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

21.12. 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. 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 
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22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao1nmv@gmail.com, pelo fax (66) 3597-2800/2816, ou por petição dirigida ou 
protocolada no endereço situada à Avenida Mato Grosso, nº 51 – Centro, CEP 78.593-000, Nova 
Monte Verde/MT.  

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. 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 anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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24.7. 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. 

24.8. 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. 

24.9. 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. 

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

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, 
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXOS: 
 
ANEXO I: Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo de Proposta; 
ANEXO III – Declarações Conjunta (modelo Anexo  III) 
ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preço 

 

Nova Monte Verde, 19 de Outubro de 2020. 

 

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRONICO N°. 39/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 4350/2020. 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 
 O presente pregão tem por objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, À FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MONTE VERDE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, de acordo com os termos 
e especificações deste edital e seus anexos. 

 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Monte Verde MT tem envidado todos os esforços para 
promover melhorias na assistência médica para o município de Nova Monte Verde MT, principalmente atender as 
necessidades da saúde preventiva e curativa;  
Considerando que a SMS tem como objetivo suprir de forma adequada à missão proposta pelo SUS, no que se refere 
ao atendimento nos serviços de saúde, facilitando o acesso além de propiciar um fluxo adequado de agilidade e 
resolutividade no atendimento, com vistas na melhoria do conforto no atendimento, assim como, buscar a promoção 
da dignidade e respeito ao usuário do SUS;  
Considerando que a nossa Carta Magna preceitua que a saúde é direito de todos e dever do estado (art. 196, da 
CF/88), e que, nesse diapasão, a Lei 8.080/90 (LOS- Lei Orgânica da Saúde) delineia os princípios do Sistema Único 
de Saúde, reconhecendo em seu artigo 2º que o direito a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;  
Considerando que entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a lei 
supramencionada, está a universidade de acesso, a integralidade da assistência, a preservação da autonomia das 
pessoas, a igualdade, o direito à informação, a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 
e a sua utilização pelo usuário e a resolubilidade.  
Portanto, torna-se imprescindível a realização de processo licitatório para a aquisição dos equipamentos de saúde 
abaixo descritos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Monte 
Verde/MT.   
 
3 – ESPECIFICAÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA 
3.1 – A presente Licitação tem por objeto: Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente, conforme segue: 
 

Seq Cód. Descrição 
Unidade 

Quant Valor de 
Referência 

Valor Total 
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1 

51859 

EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMATIZADO, REALIZA 60 
AMOSTRAS POR HORA, FAZ ANÁLISE DE 19 
PARÂMETROS; SÉRIE VERMELHA: RBC, HGB, HTC, VCM, 
HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM,      PDW, PCT, 
SÉRIE BRANCA: WBC, LINF (% #), MON (% #), GRAN (% #) 
GRÁFICOS: LEUC, RBC, PLT. ALARMES DE PATOLOGIA. 
INCLUSIVE EOSINOFILIA.   PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 
E CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, 
ASPIRAÇÃO EM SISTEMA ABERTO E SISTEMA FECHADO, 
POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO 
DE BARRA.FEITO EM MATERIAL RESISTENTE À 
OXIDAÇÃO (FERRUGEM). CAPACIDADE DE 
INTERFACEAMENTO UNIDIRECIONAL; POSSUI ALARMES 
ELETRÔNICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
ANORMALIDADES (FLAGS WBC, RBC E PLT). LIMPEZA E 
SECAGEM AUTOMÁTICA DA AGULHA QUE ASPIRA A 
AMOSTRA; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 200 
RESULTADOS. CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO PARA ACIMA DE 15.000 RESULTADOS 
ATRAVÉS DE SD CARD. POSSUI 2 AGULHAS DE DILUIÇÃO 
(WBC E RBC). POSSUI IMPRESSORA TÉRMICA E OPÇÃO 
PARA IMPRESSORA EXTERNA. POSSUI REGISTRO DOS 
REAGENTES E DO EQUIPAMENTO JUNTO AO ÓRGÃO 
COMPETENTE.  MODO DE MEDIÇÃO PARA PRÉ-DILUIÇÃO, 
LEUCÓCITOS BAIXOS, LEUCÓCITOS ALTO E CAPILAR. 
VOLUME DE AMOSTRAS ASPIRADA (30µL) PARA 
AMOSTRAS NORMAIS (10µL OU 20µL) PARA PRÉ-
DILUIÇÃO, (10µL) PARA MODO CAPILAR. CONTENDO KIT 
COMPLETO DE INSTALAÇÃO COM REAGENTE, 
CALIBRADOR, NOBREAK COMPATIVEL COM O 
EQUIPAMENTO, E ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA 
NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

UN 1 44.928,76 R$ 44.928,76 

2 42725 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, 220V, TIPO SPLIT, CICLO 
FRIO (ELETROLUX, LG, SAMSUNG) 

UN 5 R$ 1.699,00 R$ 8.495,00 

3 44161 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 
UN 

4 
R$ 1.850,00 

R$ 7.400,00 

4 

51858 

BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA, VAZÃO: ADULTO: 0,1 
A 999,9 ML/H, INCREMENTO POR 0,1 ML/H; INFANTIL: 0,1 A 
99,9 ML/H, INCREMENTO POR 0,1 ML/H; VOLUME LIMITE: 
9999,9 ML TEMPO LIMITE: 9999,9 ML; EQUIPO: ESPECIAL 
SAMTRONIC, FAMÍLIA MILSET  PROGRAMAÇÕES: ML/H X 
VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE, PESO X 
CONCENTRAÇÃO X DOSE (OPÇÕES KG E G); PRESSÃO 
DE OCLUSÃO: PROGRAMÁVEL DE 150 – 900 MMHG, 
PROGRAMÁVEL DE 20 – 120 KPA; FUNÇÕES ESPECIAIS: 
MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO, BALANÇO 
HÍDRICO, ESCOLHA DE EQUIPO MACRO/MICRO GOTAS, 
ZERAR VOLUME SEM INTERROMPER A INFUSÃO, AJUSTE 
VOLUME ALARME, AJUSTE DE KVO, AJUSTE DE BOLUS, 
AJUSTE DE OCLUSÃO, PURGA, ESCOLHA DE IDIOMA 
(PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL), BLOQUEIO TECLADO, 
BIBLIOTECA DE DROGAS; KVO: PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 
3,0 M/H 
BOLUS: MODO ADULTO: ATÉ 999,9 ML/H (PROGRAMÁVEL), 
MODO INFANTIL: ATÉ 250,0 ML/H (PROGRAMÁVEL); 
DESVIO DA VAZÃO COM EQUIPO PADRÃO: +/- 5% DA 
VAZÃO PROGRAMADA; DETECTOR DE AR NA LINHA: 
SENSOR ULTRASSÔNICO COM OPÇÃO DE 
DESLIGAMENTO PARA INFUSÕES ENTERAIS (MODO 
ENTERAL /PARENTERAL), MODO ADULTO: SENSIBILIDADE 
DE 250ΜL 
MODO INFANTIL: SENSIBILIDADE DE 150ΜL. DISPLAY: 
CARACTERE AZUL MONOCROMÁTICO, EM LCD. PRÉ-
ALARMES: FIM DE BATERIA, FIM DE INFUSÃO, BALANÇO 
HÍDRICO. ALARMES VISUAIS E/OU SONOROS: VAZÃO 
LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, OCLUSÃO, EQUIPO 
ERRADO, AR-NA-LINHA, PORTA ABERTA, AUSÊNCIA DE 
GOTEJAMENTO (FRASCO VAZIO), INFUSÃO COMPLETA, 
BATERIA BAIXA, ESPERA. 

UNIDADE 1 R$ 15.550,00 R$ 15.550,00 
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5 41737 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 
(EQUIPO)SUGADOR/REFLETOR) TERMINAIS 04 
CABECEIRA ARTICULADA COMANDO BASE BOTAO  
EQUIPO ACOPLADO MANUAL REFLETOR MONOFOCAL 
(20000 LUX) CUBA PORCELANA/CERAMICA UNIDADE 
AUXILIAR 3 PONTAS CANETA DE ALTA ROTACAO 01 COM 
MOCHO 

UNIDADE 

1 R$ 14.597,70 

R$ 14.597,70 

6   CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO 
PINTADO COM RODIZIOS SEM BRACOS E REGULAGEM 
DE ALTURA ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO 

  
10 R$ 339,50 R$ 3.395,00 

7 

50343 

CONCENTRADOR DE OXIGENIO - FLUXO DE OXIGENIO DE 
0,5 A 5 LITROS/MINUTO APROXIMADAMENTE, COM 
INDICADOR DE PERCENTUAL DE OXIGENIO, MONTADO 
SOBRE RODIZIOS PARA LOCOMOCAO, ALARMES 
AUDIOVISUAIS PARA NIVEL BAIXO DE OXIGENCIO, FALHA 
ELETRICA E CONCETRACAO DEE CONCENTRAÇÃO DE 
OXIGENIO, GRAU DE PUREZA 93%, PROVIDO DE FILTROS, 
ALIMENTAÇÃO ELETRICA 110V – 60HZ. ACOMPANHA: 02 
(DUAS) CANULAS NASAIS, 02 (DOIS) UMIDIFICADORES DE 
OXIGENIO, CILINDRO DE CARGAS DE OXIGENIO MENSAL 
POR CONCENTRADOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO 
ELETRICA, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS 
NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, 
MANUAL DE OPERAÇÃO, REGISTRO NO MINISTERIO DA 
SAÚDE, CÓDIGO TCE 297700-1  

UN 1 R$ 5.803,65 R$ 5.803,65 

8 

50938 

DETECTOR FETAL DE MESA DF7000D COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICACOES: FAIXA DE MEDICAO DE 
FCF: 30 A 240 BPM. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E 
FREQUENCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%. ALIMENTACAO 
CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E 
FREQUENCIA DE 50/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO 
ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO 
FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE 
VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE 
TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 – 9). ALOJAMENTO 
PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA 
PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI 
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA 
CORRENTE ELÉTRICA. PESO LÍQUIDO: 1,8KG. 
DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM. POTENCIA: 32 VA/ 
15W. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². COM 
GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.  CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM: 01 – DF 7000 D; 01 – TRANSDUTOR 2MHZ; 01 
– FONE PARA OUVIDO; 01 – FRASCO DE GEL; 01 – CABO 
DE ALIMENTAÇÃO; 01 – MANUAL DE INSTRUÇÕES. 

UN 2 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00 

9 

50939 

ESTESIOMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE, KIT 
COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 
MONOFILAMENTOS DE NYLON, DE COMPRIMENTOS 
IGUAIS, CORES E DIAMETROS DIFERENTES, QUE 
EXERCEM FORCAS DE 0,05G A 300G, QUANDO 
APLICADOS SOBRE A PELE. MONOFILAMENTOS: VERDE: 
0,05G; AZUL: 0,2G; VIOLETA: 2,0G; VERMELHO: 4,0G; 
LARANJA: 10,0G; ROSA: 300,0G;  

UN 3 R$ 410,75 R$ 1.232,25 

10 

308172 

IMPRESSORA COMPATIVEL COM O FCR PRIMA T2 FUJI 
MEDICAL SECO DRYER DRYPIX LITE(MODELO: DRYPIX 
2.000) MODE DE GRAVACAO ATRAVES DE CABECA 
TERMICA ,GRADACAO DE GRAVACAO:12BITS,AJUSTE 
AUTOMATICOMEMORIA DE IMAGEM 1GB;AJUSTE DE 
DENSIDADE AUTOMATICO;CANAIS DE ENTRADA DE REDE 
DICOM X 1 CANAL APROXIMADA:50 FOLHAS/HORA= 
35X43(14X17),75 FOLHAS/HORA=26X36, 65 
FOLHAS/HORA= 25X30(10X12)90 FOLHAS/HORA=20X25 
98X10). 

UN 1 R$ 26.500,00 R$ 26.500,00 

11 44860 MESA DE ESCRITORIO BASE ACO FERRO PINTADO 
DIVISAO DE 01 A 02 GAVETAS MATERIAL  DE CONFECCAO 
MADEIRA MDP MDF SIMILAR COMPOSICAO SIMPLES UN 

10 

R$ 369,50 R$ 3.695,00 



PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   NNNOOOVVVAAA   MMMOOONNNTTTEEE   VVVEEERRRDDDEEE   
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   MMMAAATTTOOO   GGGRRROOOSSSSSSOOO   

CCCNNNPPPJJJ:::333777...444666555...555555666///000000000111---666333   

Av. Mato Grosso, Centro, Paço Municipal,                        21 

CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800  
e-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br 
www.novamonteverde.mt.gov.br                                                                                                                  
 

12 

51857 

MONITOR MULTIPARAMETRICO 15 POLEGADAS   PRE 
CONFIGURADO COM PARAMETROS BASICOS E DUAS 
ENTRADAS PARA EXPANSAO DE PARAMETROS 
AVANCADOS, COMO, PRESSAO INVASIVA E 
CAPNOGRAFIA (MAINSTREAM E SIDESTREAM). DEVE 
POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA DE ALTA 
RESOLUCAOCOM TAMANHO DE 15 POLEGADAS, 
POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 10 CURVAS NA 
MESMA SIMULTANEAMENTE. TELA ESPECÍFICA DE CVA 
(OXICARDIORESPIROGRAMA) PARA VIABILIZAR 
MONITORAÇÃO DE DISTÚRBIOS 
CARDIORRESPIRATÓRIOS. ARMAZENA 96 HORAS DE 
TENDÊNCIAS, E TODAS AS CURVAS E PARÂMETROS COM 
SISTEMA DE FULL DISCLOSURE ATÉ 24H. POSSIBILIDADE 
DE CONEXÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; 
PERMITE ACOPLAR IMPRESSORA TÉRMICA.  
PARÂMETROS BÁSICOS:  
*ECG/RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI E DOIS CANAIS DE 
TEMPERATURA. PARÂMETROS AVANÇADOS 
(CONFIGURAÇÃO OPCIONAL): PRESSÃO INVASIVA E 
CAPNOGRAFIA (MAINSTREAM OU SIDESTREAM). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECG: -POSSIBILIDADE DE 3 
OU 7 DERIVAÇÕES (DE ACORDO COM A 
CONFIGURAÇÃO); -AJUSTE DA VELOCIDADE DO 
TRAÇADO 6,25 MM/S;12,5MM/S; 25MM/S E 50MM/S. -
SENSIBILIDADE DO TRAÇADO (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) E 
AUTOMÁTICO; -FAIXA DE LEITURA DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA: 15 A 300BPM; -ALARME DE MÍNIMO E MÁXIMO; 
ALARME DE ELETRODO SOLTO COM IDENTIFICAÇÃO DO 
MESMO; -DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE NO MONITOR 
MULTIPARAMÉTRICO 15” PRÉ CONFIGURADO COM 
PARÂMETROS BÁSICOS E DUAS ENTRADAS PARA 
EXPANSÃO DE PARÂMETROS AVANÇADOS, COMO, 
PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA (MAINSTREAM E 
SIDESTREAM). DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA 
DE ALTA RESOLUÇÃO COM TAMANHO DE 15 
POLEGADAS, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 
10 CURVAS NA MESMA SIMULTANEAMENTE. TELA 
ESPECÍFICA DE CVA (OXICARDIORESPIROGRAMA) PARA 
VIABILIZAR MONITORAÇÃO DE DISTÚRBIOS 
CARDIORRESPIRATÓRIOS. ARMAZENA 96 HORAS DE 
TENDÊNCIAS, E TODAS AS CURVAS E PARÂMETROS COM 
SISTEMA DE FULL DISCLOSURE ATÉ 24H. POSSIBILIDADE 
DE CONEXÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; 
PERMITE ACOPLAR IMPRESSORA TÉRMICA.  
PARÂMETROS BÁSICOS:  
*ECG/RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI E DOIS CANAIS DE 
TEMPERATURA. PARÂMETROS AVANÇADOS 
(CONFIGURAÇÃO OPCIONAL): PRESSÃO INVASIVA E 
CAPNOGRAFIA (MAINSTREAM OU SIDESTREAM). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECG: -POSSIBILIDADE DE 3 
OU 7 DERIVAÇÕES (DE ACORDO COM A 
CONFIGURAÇÃO); -AJUSTE DA VELOCIDADE DO 
TRAÇADO 6,25 MM/S;12,5MM/S; 25MM/S E 50MM/S. -
SENSIBILIDADE DO TRAÇADO (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) E 
AUTOMÁTICO; -FAIXA DE LEITURA DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA: 15 A 300BPM; -ALARME DE MÍNIMO E MÁXIMO; 
ALARME DE ELETRODO SOLTO COM IDENTIFICAÇÃO DO 
MESMO; -DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 10 
TIPOS DE ARRITMIAS; -ANÁLISE DE SEGMENTO ST EM 
TODAS AS DERIVAÇÕES; -PROTEÇÃO CONTRA 
DESFIBRILADOR E BISTURI; -INDICAÇÃO DE MARCA-
PASSO.  
*RESPIRAÇÃO (IMPEDÂNCIA) -INDICAÇÃO DA 
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA 
CURVA DE RESPIRAÇÃO; -FAIXA DE LEITURA: 0 A 
150RPM; ALARMES DE MÍNIMO E MÁXIMO; -DETECÇÃO E 
ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL;  
*OXIMETRIA DE PULSO: -APRESENTA CURVA 
PLETISMOGRÁFICA COM O RESPECTIVO VALOR 
NUMÉRICO; -FAIXA DE LEITURA DE 0 A 100%; -MEDIÇÃO 

UN 2 R$ 21.100,00 R$ 42.200,00 
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DE PULSO: 20 A 300BPM; ALARMES DE MÍNIMO E MÁXIMO.  
*PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): -MÉTODO DE 
MENSURAÇÃO OSCILOMÉTRICO, COM MARGEM DE 
MENSURAÇÃO DE 0 A 300MMHG; 
-PRESSÃO MÁXIMA DE INSUFLAÇÃO DO MANGUITO: 
ADULTO 300MMHG, CRIANÇA 240MMHG, E NEONATAL 
150MMHG; 
-MENSURAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA COM 
INTERVALOS PRÉ-PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO;  
*TEMPERATURA: -POSSIBILIDADE DE MEDIR ATÉ 2 
TEMPERATURAS; 
-MARGEM DE MENSURAÇÃO DE 0 A 50°C; -ALARMES DE 
MÍNIMO E MÁXIMO;  
OPCIONAIS: *CAPNOGRAFIA: -MENSURAÇÃO DO CO2 
ATRAVÉS DO MÉTODO MAINSTREAM E SIDESTREAM 
PARA PACIENTES INTUBADOS E NÃO INTUBADOS; -FAIXA 
DE MEDIÇÃO DE CAPNOGRAFIA DE 0 A 100MMHG; -FAIXA 
DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 3 A 150RPM; 
PRECISÃO DA MEDIÇÃO DO CO2: ±3 MMHG (0< CO2<10 
MMHG); ± 4 MMHG (10 <CO2 ≤ 40 MMHG); ± 10% LEITURA 
(40 <CO2 ≤ 100 MMHG) (QUANDO NÃO HÁ 
CONDENSAÇÃO). 
-APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA E DOS 
RESPECTIVOS VALORES DE CO2 E RPM; -ALARMES 
AUDIOVISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS 
MONITORADOS COM LIMITES AJUSTÁVEIS MANUAL OU 
AUTOMATICAMENTE COM DETECÇÃO DE APNEIA; 
*PRESSÃO INVASIVA: -CAPAZ DE MENSURAR ATÉ 2 
PRESSÕES INVASIVAS COM CALIBRAÇÃO SIMULTÂNEA; -
FAIXA DE MEDIÇÃO: -10 A 300MMHG; -ROTULAGEM COM 
OS NOMES DAS PRESSÕES INVASIVAS EM USO; -
AJUSTES DE ALARMES SUPERIORES E INFERIORES 
PARA AS TRÊS PRESSÕES (SISTÓLICA, DIASTÓLICA E 
MÉDIA, ALÉM DE FREQUÊNCIA DE PULSO OU 
BATIMENTOS CARDÍACOS); 
ALIMENTAÇÃO: -VOLTAGEM: 110/220 V; -FREQÜÊNCIA: 50 
OU 60 HZ; -BATERIA INTERNA: 120 MINUTOS; GARANTIA 
DE FABRICA DE NO MINIMO 12 MESES. ACOMPANHA: -
CABO DE ALIMENTAÇÃO; -CABO DE ECG DE 3 VIAS; -
CABO CONECTOR DE SPO₂ COM SENSOR; -MANGUEIRA 
DE AR PARA PNI; -MANGUITO REUTILIZÁVEL ADULTO; -
BATERIA INTERNA; -MANUAL EM PORTUGUÊS. E 
CERTIFICADOS OBRIGATORIO  

13 41605 NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO NUMERO 
DE SAIDAS SIMULTANEAS 01 UN 

3 
R$ 210,00 R$ 630,00 

14 

22874 

OTOSCOPIO CABO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM 2 PILHAS 
MÉDIAS COMUNS; C/ CABEÇOTE P/ ESPÉCULOS C/ 
LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE 
E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE; VISOR 
ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL; 5 ESPÉCULOS 
COM ENCAIXE DEMETAL CROMADO; REUTILIZÁVEL E EM 
DIFERENTES CALIBRES; ACOMPANHAR LÂMPADA E 
VISOR SOBRESSALENTE; APRESENTAR CABO DE 
TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS; POSSUIR LUPA 
REDONDA; POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE 
LUZ DESEJÁVEL - ACESSÓRIOS: ESTOJO REFORÇADO; 
CONJUNTO DE ESPÉCULO PERMANENTES DE 
DIFERENTES DIÂMETROS PARA USO ADULTO E 
PEDIATRICO. 

UN 3 R$ 434,54 R$ 1.303,62 

          TOTAL       R$ 178.230,98 
 
Total Global                               R$    178.230,98 
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4- ESTIMATIVA DE DESPESA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
4.1 - Com base em informações obtidas junto aos FORNECEDORES DO RAMO, para a média do preço praticados no 
mercado, verificou-se que o valor total estimado dos Equipamentos e Material Permanente, objeto do presente Edital é 
de: R$ 178.230,98  (cento e setenta e oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos). 
4.2 - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de transferência em conta bancária da contratada. 
4.4 - No que se refere ao valor estimado de consumo deste Município, as despesas decorrentes do presente processo 
licitatório correrão por a conta do Sistema Registro de Preços. 
 
5 – Caso ocorra Divergência na descrição dos itens do sistema da BLL – prevalece se a descrição do Edital. 
 
6    – Da Proposta 

 
6.1 - A proposta deverá ser formulada por intermédio do soft da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll.org.br 

 

__________________________________________________ 

Karina Aparecida Galdino Santos 
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria 047/2020. 
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ANEXO 02 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 39/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4350/2020 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 39/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

   CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 
definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado na minuta do contrato, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes 
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

MARCA DOS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS INDIVIDUALMENTE 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 
DECISÃO. 
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PREGÃO ELETRONICO N°. 39/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 4350/2020. 
 
 
 

Declaração Conjunta (modelo Anexo III) 
 
 

 
• Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 

• Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

•  Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
 
 (   ) Sim (   ) Não  - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, 
especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP 
, para efeito do disposto na LC 123/2006 

• Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura 
Municipal de Nova Monte Verde/MT, que a empresa............................................................tomou 
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir 
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 
• Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Municipio de Nova Monte Verde/MT, não integra 
nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão 
direto ou indireto da Administração Municipal. 

 
• Declaração de elaboração independente de proposta. 

 
 
 
 

Assinatura do representante Legal da empresa ou procurador  
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO  N°. 39/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 4350/2020. 

 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. _______/2020. 

 
 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE-MT, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa à Avenida Mato Grosso, nº 51, Centro, nesta cidade, doravante denominada PREFEITURA, neste 
ato devidamente representada pela Prefeita Municipal, Sra. BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES, brasileira, casada, portadora da C.I. RG 
n.º 3.365.940 SSP/PR e CPF/MF nº. 788.664.809-91, residente e domiciliada á Rua José Joaquim Vieira Nº. 88 nesta cidade de Nova Monte 
Verde-MT, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) _____________________, nas quantidades estimadas na Seção 4 desta Ata de 
Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório Pregão Eletrônico nº. 039/2020 e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes 
da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, da Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 14/2010 no que couber, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa 
SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018 e em conformidade com as 
disposições a seguir. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 – O presente termo tem por objetivo e finalidade de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E MATERIAL PERMANENTE, À FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, para atender 
a secretaria de Saúde, com entrega em NOVA MONTE VERDE-MT conforme especificados no Anexo I, em 
conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do sistema Registro de Preços 
firmando compromisso de fornecimento dos Equipamentos e Material Permanente, nas condições definidas no 
ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico  nº. 39/2020 que integram este 
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro. 

 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos 
fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios 
permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 
 
1.3 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o §1º do Artigo 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
 
1.4 – O objeto deve ser entregue para a Prefeitura Municipal sem qualquer despesa de frete, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários e outros decorrentes dessa contratação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REVISÃO 
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na 
ata do Pregão Presencial n. _______/2020, Processo Administrativo n. ____2020, de acordo com a ordem de 
classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
 
2.1.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
 
2.1.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 
 
2.1.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
2.1.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
 
2.1.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro do preço, sem 
aplicação de penalidade; 
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2.1.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de 
classificação original do certame. 
 
2.1.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
2.1.5. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos 
termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço 
registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 
2.1.6. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
2.1.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível. 
 
2.1.8. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações ocorridas nos 
preços praticados pela Ata, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente 
justificada através de (notas fiscais de aquisição de matérias primas, listas de preços de fabricante ou outro 
equivalente ) que demonstre que o preço de mercado tornou-se superior ao preço registrado na Ata. Os referidos 
meios de comprovação serão alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de 
indeferimento do pedido. 
 
2.1.9. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços 
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 
(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 
 
 
2.1.10. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de 
preços, ficando condicionado a atender as solicitações dos órgãos ou entidades usuários nos preços inicialmente 
registrados, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do 
fornecedor prevista nesta Ata.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 
mesma; não sendo admitida a sua prorrogação, conforme Art. 15. § 3º, inciso III da Lei nº. 8.666/93. 
 
3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR não estará obrigado a adquirir o produto registrado, podendo utilizar-se de uma 
licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, no caso de igualdade 
de condições; nos termos do Art. 15, § 4o da Lei nº. 8.666/93. 
 
3.3 - A presente Ata só terá eficácia depois da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios – AMM,  
Diário Oficial de Contas – Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4 - DA CONTRATAÇÃO 
4.1 - Para fornecimento do produto registrado nesta Ata, cada órgão contratante (órgão gerenciador, órgão 
participante e órgãos extraordinários) deverá emitir sua nota de empenho e providenciar a assinatura do respectivo 
contrato administrativo, a nota de empenho poderá substituir o contrato administrativo, nos termo do art. 62 da lei  nº 
8.666/93. 
 
4.2 - Apenas serão emitidas notas de empenho, nos termos do subitem anterior, quando da efetiva disponibilidade de 
recursos orçamentários para pagamento da despesa e dos encargos dela decorrentes. 
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4.3 - Os órgãos não participantes da presente ata de registro de preços, quando dela desejarem fazer uso, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador - (OG), para que ele indique os possíveis fornecedores 
e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos máximos registrados. 
 
4.3.1 - No caso específico dos órgãos não participantes, caberá ao fornecedor registrado optar pela aceitação ou 
não da contratação, desde que esta não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1.1. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das 
quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de 
condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
 
5.1.2. Indicar para os Órgãos Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos; 
 
5.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo 
motivo de força maior devidamente justificado no processo; 
 
5.1.4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser paga pela 
Administração; 
 
5.1.5. Emitir a autorização de compra; 
 
5.1.6. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no 
caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação; 
 
5.1.7. Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no subitem 11.1 e seus incisos, e inciso III do subitem 
11.3, e o subitem 11.4 desta Ata. 
 
5.1.8. Cancelar o registro de preços quando presentes as situações previstas na Cláusula 
Sexta deste documento; 
 
5.2. Compete aos Órgãos Usuários: 
 
5.2.2. Proporcionar ao compromitente fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e 
entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital; 
 
5.2.3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital; 
 
5.2.4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento 
da fornecedora para a retirada da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, conforme o 
caso, visando à convocação dos remanescentes; 
 
5.2.5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso; 
 
5.2.6. Comunicar a Dep. de Contrato dos casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata; 
 
5.2.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
compromitente fornecedora; 
 
5.2.8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital; 
 
5.3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
 
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de 
contratação, durante o período de duração do registro de Preços, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 
fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão 
Usuário da Ata de Registro de Preços; 
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5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus 
para a Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
 
5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula 
segunda desta Ata; 
 
5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de 
que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados; 
 
5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão; 
 
5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou 
serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
 
5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 
 
5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no item 8 do edital e na cláusula oitava do 
presente instrumento. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência, quando não restarem fornecedores ou ainda pela Administração quando a compromitente fornecedora: 
 
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) Não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da 
Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
d) Sofrer sanção prevista no art. 7° da Lei Federal n. 10.520, de 2002. 
e) Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f) Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento da Administração frente a comprovação da 
impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
penalidades previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
 
6.2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da 
Administração Municipal.  
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade 
participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade 
pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.  
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro 
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva 
nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a 
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.  
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou 
parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.  
7.5. A (s) fornecedora (s) classificada (s) ficará (ão) obrigada (s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas 
dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu 
vencimento.  
7.5.1. Os produtos deste processo deverão ser entregues na Unidade de Saúde Municipal, localizado na Av. Jessé 
Rodrigues Baracho, nº 25, Centro, Nova Monte Verde-MT, conforme Autorização de Fornecimento.  
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 
15(quinze) dias corridos a partir da data do recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.  
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7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato 
à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de 
fornecimento.  
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade 
de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da 
licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.  
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.  
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em 
conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.  
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no 
edital e/ou que não estejam adequados para o uso.  
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de 
transporte e descarga no local da entrega.  
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos 
de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, 
salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural. 
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais 
despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, dos medicamentos ofertados, após a apresentação da 
respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
8.2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em reais. 
 
8.3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive 
impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, carga, descarga, garantia, 
seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento. 
 
8.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do empenho, a quantidade, o preço unitário e o total dos produtos 
expressos em reais. 
 
8.5. A Empresa vencedora dever indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta bancária através da qual 
poderá ser efetuado o pagamento das despesas. 
 
8.6. Os pagamentos serão efetuados somente mediante apresentação das certidões de regularidade junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Fazenda Pública 
Municipal,  (caso o município sede for NOVA MONTE VERDE/MT) 
 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços será publicada na forma de extrato no Diário Oficial 
do Município AMM e no Jornal TCE/MT. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos produtos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo 
dos Órgãos Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas 
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que 
dispõe o artigo 62, da Lei n.8.666/93 e alterações. 
 
MAC BLOCO II 
07 – Secretaria Municipal de Saúde 

002 – Fundo Municipal de Saúde 

10 – Saúde 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

0033 – Bloco II – Atenção de Média e Alta Complexidade 

2 030 – Manutenção do Bloco MAC 

352 – 44.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
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10.2 – Será nomeado fiscal desta ata por meio de portaria, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da 
referida ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11. Ao(s) licitante(s) contratado(s) que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 
conforme os casos ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão aplicadas mediante procedimento 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa: 
 
11.1 Advertência; 
11.2 Multa, que será aplicada da seguinte forma: 
 
a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), a cada dia útil, por descumprimento do prazo de entrega previsto no 
edital, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual poderá a 
Administração considerar o descumprimento da obrigação, ensejando a conseqüente rescisão da avença, 
independentemente da cobrança de multa compensatória; 
 
b) Caso a Administração não cancele o item da ata de registro de preços, a multa moratória a contar do 31º (trigésimo 
primeiro) dia passa a ser de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela inadimplida, até a efetiva entrega dos 
produtos, limitada a sua incidência ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida; 
 
c) Compensatória de 10,0% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida quando: 
 
d) O objeto contratado estiver em desacordo com a especificação constante da proposta, e, a empresa após ser 
notificada, negar-se a substituição, nos termos dos subitem 11.3 do edital; 
 
e) O produto entregue estiver em desacordo com os requisitos de validade, conforme estabelecido no subitem 11.7 
deste edital, e, a empresa após ser notificada, deixar de substituir os mesmos, nos termos do subitem 11.3 do edital; 
 
f) Deixar de entregar no todo ou em parte o objeto contratado; 
 
11.3 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do preço registrado em favor do detentor quando: 
 
a) A empresa, sem motivo justo, deixar de assinar a ata de registro de preços; 
b) A empresa recuse a nota de empenho; 
c) Houver descumprimento de qualquer cláusula da ata de registro de preços, exceto prazo de entrega; 
d) Em caso de rescisão motivada pela contratada. 
 
11.4 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT, e 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Lei nº 
10.520/2002.; 
 
11.5 O valor da multa aplicada poderá ser retido dos pagamentos devidos pela Administração; 
 
11.6 Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 
 
I ) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 
II ) A não reincidência da infração; 
III ) A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva; 
IV ) A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e, 
V ) A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 
 
11.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
11.9 As multas são independentes entre si, e a aplicação de uma não exclui a outra. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 - As questões decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão dirimidas na esfera judicial pela Comarca de NOVA MONTE VERDE/MT. 
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
que surtam um só efeito, que, depois de lidas, serão assinadas pelos representantes das partes, ÓRGÃO 
GERENCIADOR (OG) e EMPRESA REGISTRADA, e pelas testemunhas abaixo relacionadas. 
 
NOVA MONTE VERDE/MT, ___ de ________________ de 2020. 
 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:  
FORNECEDOR REGISTRADO: 
TESTEMUNHAS: 
 


