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EDITAL N.º 008/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 051/2020 

PEDIDO  DE COMPRA: 210/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº. 008/2020 

  

 

 

AVISO 

 

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE-MT, Estado de 

Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.367.762/0001-93, com 

sede administrativa situada á Rua São Paulo nº 236, na cidade de Figueirópolis D’Oeste – MT, realizará licitação, na 

Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo Sistema de Registro de Preços, critério de julgamento menor 

preço por item, para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE-MT 

“ cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos. 

Rege a presente licitação a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal 

10.520/2002, Decreto Municipal SRP nº026/2020, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, 

147/2014 e 155/2016, suas atualizações, o Decreto Municipal 27/2015 e demais legislações aplicáveis. 

 

 

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos (horário de Brasília) 

 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do dia 11/08/2020 às 08h59min do dia 21/08/2020. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00min às 08h15 min dia 21/08/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 09h15min do dia 21/08/2020. 

 

Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (65) 3235-1586 

 

 

  

 

Figueirópolis D’Oeste - MT, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

José Gomes Filho 

Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 157/2020 
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1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, será dotado de recursos 

de criptografia e autenticação que garantam as condições de segurança em todas as etapas do certame através do 

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil através do site www.bll.org.br. A 

utilização do sistema de pregão eletrônico está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho 

de 2020.  

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Figueirópolis D’Oeste - MT, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o link “licitações públicas” 

constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br). 

1.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da LC 123/2006, 

atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao 

final da disputa de preços. 

 

IMPORTANTE: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do dia 11/08/2020 às 08h59min do dia 21/08/2020. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00min às 08h15 min dia 21/08/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 09h15min do dia 21/08/2020. 

. 

 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas” 

 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1.  É objeto do presente certame o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE 

FIGUEIROPOLIS D’OESTE-MT. 

2.2. A descrição detalhada do objeto e quantitativos da presente licitação constam do Anexo I deste Edital. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 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 exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil através do site www.bll.org.br; 

3.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 

3.3. Não poderão participar da licitação as empresa interessadas que se encontram sob falência, concordata, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, consórcio ou que 

tenham sido punidas com suspensão do direto de licitar e contratar com o Município de Figueirópolis D’Oeste - MT, 

atendido o princípio da publicidade, ou aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pelos órgãos públicos 

competentes, para licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 

mailto:licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
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3.4. Empresas de propriedade de servidor público ou agente político, ou com parentesco até o terceiro grau 

destes que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, 
direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do 

TCE-MT; 

3.5. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de 

uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (041) 3097-4600 – 

até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão. 

3.6. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante no 

sistema da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.org.br), até o limite de horário previsto, onde deverá ser 

observado o seguinte: 

a) cadastro ativo com a BLL através de login e senha. 

b) inserção no sistema do valor inicial de cada item e a respectiva marca do produto (digitando “produto sem 

marca” quando for o caso, ex. serviços). 

3.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações 

e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia 

da informação, consoante tabela fornecida e emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 

10.520/02. 

3.8. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da Declaração de Cumprimentos 

dos Requisitos de Habilitação constante no (Anexo IV) para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime de tributação para fazer 

valer o direito de prioridade no desempate. (Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembros de 2006). 

 

4 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 

 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um cadastro 

prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto ao site: www.bll.org.br. 

4.2. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão 

manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda 

suas alterações na Lei Complementar 147/2014; 

4.3. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações 

na Lei Complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-

SE DA MESMA. 

4.4. As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, atribuindo poderes para formular lances de preços 

e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio proprietário ou 

dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam 

expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.5. 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 à Prefeitura Municipal de Figueirópolis –MT e ao 

www.bll.org.br, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal 

pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

4.6. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado, por iniciativa do Portal www.bll.org.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua 

inabilitação. 
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4.7. 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. 

4.8. Caberá as empresas licitantes 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. 

4.9. 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. 

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

licitação. 
4.11. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma de Pregão Eletrônico, poderá ser esclarecida 

pelo número (41) 3097-4600, pelo e-mail: contato@bll.org.br, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

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 neste instrumento convocatório, momento anterior a abertura da sessão pública, 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. 

5.3. 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. 

5.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não atenderem às 

exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em 

relação às condições estabelecidas neste Edital; d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis; e) que NÃO apresentarem a descrição do produto ofertado, marca e modelo, quando solicitado; e f) as que 

informarem em sua proposta ou documentos anexos quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante, violando 

o sigilo da proposta antes do término da fase de lances. 

 

6. DO PREENCIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados 

para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

mailto:licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
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6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, o preço total do 

ITEM e o valor individual dos itens, MARCA/REFRÊNCIA e a informação de que atende a especificação deste Edital. 

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

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação 

 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

7.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial 

de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

7.2. O pregoeiro (a) efetuará o julgamento das propostas pelo critério de menor preço por item; 

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

7.4. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de 

lances. 

7.5. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

em primeiro lugar. 

7.10. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá respeitar o valor 

informado na plataforma/sistema de licitações eletrônicas. 

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

menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

7.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
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7.14. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa e terá reinício somente decorridas vinte e quatro horas após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da 

sessão. 

7.15. 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. 

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

automaticamente pelo sistema se houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 

pública. 

7.17. 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. 

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

automaticamente. 

7.19. 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. 

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

registrado em primeiro lugar.  

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.22. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

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

7.24. 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. 

7.25. 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. 

7.26. 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. 

7.27. 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. 

7.28. 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. 

7.29. 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. 
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7.30. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido 

preço melhor; 

 7.31. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 

valor estimado para a contratação; 

 7.32. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 

proposta ou lance de menor preço; 

               7.33. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro 

aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um 

melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

 

 

8 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

8.2. Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, 

MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo 

as especificações e as marcas dos produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de 

informação suficiente para classificação da proposta; 

8.3. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I; 

8.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão; 

8.5. Na hipótese de o licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio 

da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência 

para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/06; 

8.5.1. Na proposta escrita, deverá conter: 

a). Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados; 

               b). O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais; 

              c). Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 

completa avaliação, totalmente conforme descrito no (ANEXO I), deste Edital; 

d). Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

8.6.  Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que oferecer (em) o 

menor preço por item; 

8.7. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao 

produto até sua entrega no local fixado neste Edital, ficando por conta da contratada as despesas da entrega. 

8.8. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

8.8.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

b) sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permita a perfeita 

identificação do produto licitado; 

c) contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou 

seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 
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 8.9. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

8.10. A Empresa vencedora deverá entregar os produtos com garantia de no mínimo 12 meses, contados a 

partir do recebimento dos mesmos. 

 

9 - DO JULGAMENTO  

 

9.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço por item, observado o prazo para fornecimento, 

as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste 

Edital; 

9.2.  Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o 

seguinte: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada pelo sistema 

eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a 

convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 

b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte 

que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 6.5, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do 

disposto na alínea “a”. 

c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 

forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

 9.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 7.24 a 7.28, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 9.4. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 

acerca da aceitação do lance de menor valor; 

9.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital; 

                9.6. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.23 e 7.32 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar 

com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

                9.7. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

                10.1. 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. 

                10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
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                10.3. 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. 

                10.4. 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; 

                10.5. 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;  

                10.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da proposta. 

 

11 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia autenticada da cédula de identidade ou documento equivalente de TODOS os sócio-gerente, diretor 

ou proprietário da empresa; 

a1). São considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Policias Militares, pelos órgãos 

Fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, e Conselhos) Carteira de Identidade (RG), Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/ CRP), 

Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público 

que por Lei Federal valem como identidade. 

b) Certificado de condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI, ou; 

c) Cópia de Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

d) Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, ou; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício, 

ou; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

g) Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (somente as empresas cadastradas como tais e que assim declarem na proposta de preços 

para obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da 

realização do Pregão. 

 

11.2. PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão do CNPJ/MF; 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e Contribuições Federais); 
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c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal de contribuintes, se houver, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

e) Prova de regularidade perante a fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma de lei; 

f) Prova de regularidade perante a fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma de lei; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

  h) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação implicará 

decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação. 

11.3. PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade ou com data não superior a 90 

(noventa) dias da data de abertura da sessão. 

 

11.4. RELATIVO A 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. (Modelo de atestado Anexo III) 

 

b)- Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de produção dos produtos, emitido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde em plena validade, em forma original ou publicação no 

Diário Oficial da união ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada. Documento exigido apenas para os 

produtos determinados pela ANVISA; 

 

c)- 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. 

 

11.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
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 a) Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Poder Público Municipal sede do licitante, com prazo 

de validade em vigor. 

b) A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação” (Modelo de Declaração do Anexo IV); 

c) Declarações conjuntas (Anexo VI) 

       11.6. O prazo de validade de todos os equipamentos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a partir da data 

de entrega. 

11.7. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial.  

11.8. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do Pregoeiro e sua equipe de 

apoio solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes.  

11.9. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionadas à verificação de sua 

validade e dispensam a autenticação. 

11.10. As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou que os 

apresentarem incompletos, incorretos, serão consideradas inabilitadas.  

11.11. A verificação pelo Pregoeiro nos sites oficiais das entidades emissores de certidões constitui meio legal 

de prova. 

11.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

OBSERVAÇÃO: Segundo o livro “Licitações & Contratos”, 2ª edição, do Tribunal de Contas da União (págs. 91 

e 92), a forma de apresentação dos documentos deverá ser da seguinte maneira: 

. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observado o 

seguinte: 

. Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial; 

. No caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos que, pela própria natureza, comprovadamente 

sejam emitidos somente em nome da matriz. 

 

             12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor (Modelo de proposta do Anexo V) deverá ser 

encaminhada no prazo de 02 (duas) horas email (licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br) a contar da solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação do (s) representantes aptos para 

assinatura dos futuros instrumentos contratuais. 

12.2. 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. 

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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12.2.2. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: a) o prazo de validade 

da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega; b) o prazo de pagamento será de até 30 

(trinta) dias úteis, contados da data de recebimento definitivo do produto e diante da nota fiscal e da 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista; c) o prazo máximo para entrega dos produtos deste termo é 

de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento da ordem de fornecimento por meio 

eletrônica (e-mail); As ordens de fornecimento serão emitidas pela Secretária Municipal de Saúde ou por 

servidor do setor de compras responsáveis pela emissão das autorizações de fornecimentos; d) que o objeto 

cotado atendem plenamente as especificações estabelecidas neste edital; e) conhece e cumprirá os termos do 

edital, integralmente. 

12.3. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital. 

12.4. 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). 

12.4.1. 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. 

12.5. 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. 

12.6. 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. 

12.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

12.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

12.9. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os produtos deverão atender 

todas as especificações constantes do Anexo I deste Edital. 

12.10. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM DUAS CASAS 

DECIMAIS. 

12.11. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não atenderem às 

exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em 

relação às condições estabelecidas neste Edital; d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis; e e) que NÃO apresentarem a descrição, marca e referência do produto ofertado, quando solicitado. 

 

            13 - DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

 

13.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, poderá 

pedir esclarecimentos referentes ao processo licitatório, mediante petição a ser protocolada no protocolo central da 

Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste-MT, localizada na situada á Rua São Paulo nº 236, na cidade de 

Figueirópolis D’Oeste – MT, CEP: 78.290-000, pela ferramenta Protocolo Web, disponível em, ou através do e-mail 

licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br.  

13.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data 

do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

13.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 

a administração. 
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13.4. Até 3 (três) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, poderá 

impugnar os termos do edital do pregão, mediante petição a ser protocolada no 

licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br. 

13.5. As impugnações não possuirão efeito suspensivo, cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 

recebimento da impugnação. 

13.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação será medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro nos autos do processo de licitação.   

13.7. Acolhida a impugnação contra o edital, nova data será definida e publicada nos mesmos meios de 

comunicação que as publicações anteriores. 

13.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

13.8.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 

imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro e poderá 

fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 

facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.  

13.9. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de (03) 

três dias úteis, contado da data final do prazo o recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

13.10. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 

decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

13.11. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 

13.12. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

13.13. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

 13.14. Os recursos deverão ser enviados no email licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br, setor de 

licitação, deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante 

legal para que possa ser anexada no processo.  

. 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. 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. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório. 

 

15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Figueirópolis D’Oeste-MT firmará 

contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação nos termos da 

minuta anexo II que integra este Edital; 

15.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para 

assinar a Ata de Registro de Preço que poderá ser encaminhada por e-mail, correios ou outro meio hábil com 

comprovação de recebimento. 

15.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preço dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a 
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CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua 

compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração da Ata. 

 

16 - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Em conformidade com o art. 7° da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, a empresa que apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, incorrerá as sanções previstas nesta lei; ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, será descredenciado no SICAF, ou nos  sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere no Inciso XIV do art. 4° desta lei, pelo prazo de 5 anos sem prejuízos das multas previstas em edital, no contrato e 

das demais cominações legais.  

16.2. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeitará o 

FORNECEDOR a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e Lei Municipal 841/2019, incidentes 

sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

a) Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material 

não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material; 

b) Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após 

o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; 

c) Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; 

d) Pela recusa da CONTRATADA em substituir o material rejeitado, entendendo- se como recusa a 

substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

do material rejeitado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas 

alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

16.3. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 

parcial do objeto adjudicado, a PMFO-MT poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar ao FORNECEDOR multa de 

até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 

16.4. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar 

situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 

16.4.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

16.4.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Figueirópolis –MT, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

16.4.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

16.5. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar a documentação ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 

cinco anos e, se for o caso, a Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste-MT solicitará o seu descredenciamento do 

Cadastro de Fornecedores do Município por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

16.6. A multa, eventualmente imposta ao FORNECEDOR, será automaticamente gerada através de DAM 

(Documento de Arrecadação Municipal) e seu valor será descontado da fatura a que fizer jus, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso o FORNECEDOR não tenha nenhum valor a receber deste Órgão da 
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Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste-MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua 

intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura 

proceder a cobrança judicial da multa. 

16.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 

ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Prefeitura Municipal de Figueirópolis –MT. 

 

17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pelas dotações do 

Município de Figueirópolis D’Oeste-MT, no ato da Autorização de Fornecimento, conforme decreto federal n.º 7892/13, 

específicas para o objeto do edital. 

 

18 - DO PAGAMENTO 

 

18.1 – Os pagamentos serão efetuados conforme a cláusula oitava do anexo II. 

 

19 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 

19.1. 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. 

19.2. Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital, sob 

pena de devolução. 

19.3. Os produtos deste processo deverão ser entregues no Centro de saúde Municipal, localizado na Rua 

Alagoas, Centro de Figueirópolis D’Oeste, conforme Autorização de Fornecimento. 

  

20 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

20.1. O fornecimento do objeto desta licitação será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela 

autoridade competente, na condição de representante do Município de Figueirópolis D’Oeste-MT para esse fim. 

 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

21.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 

21.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento da Ata de Registro de Preços. 
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21.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

21.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido, e, novamente publicado no Diário Oficial 

do Município (TCE/MT). 

21.6. 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 normal na Prefeitura Municipal de 

Figueirópolis D’Oeste-MT. 

21.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

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

21.9. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Leis Federais 10.520/2002, da Lei 8.666/93, 

Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 026/2020e demais legislações aplicáveis. 

 

22 - DOS ANEXOS 

 

22.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  

- Termo de Referência: Anexo I. 

- Minuta da Ata de Registro de Preços: Anexo II. 

- Modelo de Atestado de Capacidade Técnica: Anexo III 

- Modelo de Declaração de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação: Anexo IV 

- Modelos da Proposta Econômica: Anexo V. 

-Modelo Declarações Conjuntas: Anexo VI 

 

 

 

23 - DO FORO 

 

23.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Jaurú - MT, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

 Figueirópolis D’Oeste – MT, 07 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 

 

José Gomes Filho 

Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 157/2020 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

PROCESSO DE COMPRA: 210/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO “SRP”  

 

Da: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Silva Fernandes da Cunha Cardoso 

 

Assunto:. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE-MT. 

 

Encaminhamos dados para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde: 

 

1 – OBJETO: 

“REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE-MT 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

 Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Figueirópolis tem envidado todos os esforços 

para promover melhorias na assistência médica para o município de Figueirópolis D’Oeste, 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 imprecindível a realização de processo licitatório para a aquisição dos equipamentos de saúde abaixo 

descritos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e consequentemente a população 

Figueiropolense. 

 

3 –DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: 

As especificações e quantitativo do equipamento a seguir: 
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ITEM 

 

CÓDIGO 

TCE-MT 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

QUANT 

 

UND 

 

MARCA 

 

V.UNIT R$ 

 

V.TOT R$ 

1 065.527.161 PAPAGAIO_INOX - EM ACO INOX, FORMATO 

ANATOMICO, SEM GRADUACAO, DE FACIL LIMPEZA, 

APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 

COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90 

2 U N  R$93,41 R$186,82 

2 065.017.585 POLTRONA HOSPITALAR - PARA TIPO RECLINÁVEL, 

ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1¨ DE DIÂMETRO 

COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM TRATAMENTO ANTI-

FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. 

SOLDA TIG OU SIMILAR, ASSENTO, ENCOSTO 

RECLINÁVEL E DESCANSA-PÉS EM ESPUMA DE 

POLIURETANO INJETADA, COM 10CM DE ESPESSURA##, 

REVESTIMENTO REVESTIDO EM COURVIN, NA COR 

PRETA, COM BRACOS BRACOS E DESCANSA-PES 

INCORPORADOS A CADEIRA, COM ACIONAMENTO POR 

DISPOSITIVO LATERAL, DIMENSOES: DIMENSÕES 

APROXIMADA: (70 X 90 X 90)CM (LARGURA, 

PROFUNDIDADE E ALTURA), INCLUI: PÉS COM 

PONTEIRAS DE BORRACHA## ALTURA MÍNIMA DO 

ASSENTO: 45 CM. 

2 U N  R$797,99 R$1.595,98 

3 065.219.459 ELETROCARDIOGRAFO - PORTÁTIL DE 3 CANAIS,COM 

CAPTURA DAS 12 DERIVAÇÕES, DERIVAÇÕES OBTIDAS 

AUTOMATICAMENTE,ELETROCARDIÓGRAFO EM UMA 

ÚNICA PAGINA, DEVENDO IDENTIFICAR O SINAL DE 

MARCA PASSO,FILTRO DIGITAL PARA RUÍDOS DE REDE 

ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR,MODO DE REGISTRO 

MANUAL E AUTOMÁTICO, REGISTRO EM 3 

CANAIS,CORREÇÃO AUTOMATICA DA LINHA DE BASE, 

CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE,POSSUIR 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE 

DESFIBRILADOR,FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE 

110/220V AC E BATERIA RECARREGAVEL,ACOMPANHA: 

DEVE ACOMPANHAR: 4 ELETRODOS TIPO CLIP PARA 

MEMBROS, 6 ELETRODOS PRECORDIAIS 

1 U N  R$6.905,85 R$6.905,85 

4 065.219.326 ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO 

(TENS) - PORTATIL, DE 04 CANAIS, ESTIMULACAO POR 

NORMAL E BURST, INTENSIDADE 50 A 80 MA, 

FREQUENCIA 5,0 A 100 HZ, PROTECAO CONTRA CURTO E 

LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: 110/220 

VOLTS, 60 HZ, DIMENSOES: 30X6X18 CM, ACOMPANHA: 

08 ELETRODOS, 04 CABOS, INCLUI: MANUAL DE 

INSTRUCOES, GARANTIA DE 1 ANO 

1 U N  R$1.600,00 R$1.600,00 

5 001.001.201 ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL - PARA USO EM 

FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSAO 

OPERACAO CONTINUO E PULSADO, FREQUENCIA DE 1 E 

3 MHZ. 

1 U N  R$1.318,00 R$1.318,00 
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6 065.019.769 LASER PARA ACUMPUNTURA E FISIOTERAPIA - 

APARELHO MICROPROCESSADO PARA USO EM 

ACUMPUNTURA,POR LASER E LASER TERAPIA,, DOTADO 

DE CIRCUITO PARA LOCALIZACAO DOS PONTOS 

DEACUMPUNTURA,EQUIPADO C/PELO MENOS 03 

CANETAS LASER, 01 CANETA NA FAIXA DE 670NM, 01 NA 

FAIXA DE 830NME 01 NA FAIXA DE 905NM 

APROXIMADAMENTE, 220V-60HZ, 04 ELETRODOS, 02 

CABOS DE SAIDA, 02 CANETAS PARA DISPARO MANUAL, 

01 CABO DE FORCA COM ATERRAMENTO, 

MANUAIS,GARANTIA,ASSIST.TECNICA,TREINAMENTO,IN

ST ALACAO, DEMAIS INF.COMPLEMENTARES VIDE 

EDITAL. 

1 U N  R$4.135,00 R$4.135,00 

7 065.930.184 DERMATOSCOPIO - CORPO DE BASE METALICA, 

ROBUSTA DE LARGA DURACAO, COM VISOR COM LENTE 

DE AUMENTO DE 10 VEZES, COM LAMPADA 2.5V 

HALOGENA, ACOMPANHA OLEO PARA 

DEMARTOSCOPIA, ACONDICIONADO EM ESTOJO EM 

PLASTICO DURO. 

1 U N  R$1.406,26 R$1.406,26 

8 065.001.584 CENTRIFUGA - MICROCENTRIFUGA CLINICA ROTINA 

LABORATORIAL COM CAPACIDADE PARA 24 

MICROTUBOS DE 15-20 ML OU 36 TUBOS DE 05 ML 

(ADAPTADORES PARA TUBUS DE 02/04/05 E 06ML) COM 

VELOCIDADE DE 

1 U N  R$6.999,00 R$6.999,00 

  ROTACAO DE NO MAXIMO 13200 RPM COM ACRESCIMO 

DE 200RPM FORCA CENTRIFUGA 16.110KG ROTOR 01 

COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 15-20ML COM 

TAMPA DE POLIPROPILENO COM CONTROLES 

AUTOMATICOS DE TEMPO DIGITAL DE 01 A 99MIN + 

POSICAO FIXA ACELARACAO+13 

SEGDESACELERACAO+11SEG COM ALARME (S) 

TEMPORIZADOR SELECION.DE 1 A 99 MINUTOSPERMITE 

CORRIDAS DE CURTO TEMPOMEDIANTE BOTAO¨SPIN¨ 

MOSTRADORES PAINEL DIGITAL QUE PERMITE LEITURA 

DE TEMPIO VELOCIDADE OU FORCA CENTRIFUGA 

ACOMPANHA: 02 ADAPTADORES P/ TUBOS DE 02ML 02 

ADAPTADORES PARA TUBOS DE 05ML DIMENSOES: 

23X31X23CM TAMPA COM TRAVA ELETRONICA 

ALIMENTACAO: 130VAC POTENCIA: 50 HZ 180 WATTS 

INCLUI: GARANTIA MANUAL ASSIST.TECNICA LOCAL 

 U N    

9 086.010.067 ROTEADOR - COMUNICACAO A DISTANCIA TIPO 

EXTERNO COM 2 INTERFACES ETHERNET PADRAO LAN 

10BASET RJ45 01 PORTA LAN SERIAL 01 PORTA A 512 KB 

COM 1 PORTA SERIAL TIPO SERIAL INTELIGENTE 

SINCRONA OU ASSINCRONA T1 FRACIONAL FRAME 

RELAY COM TAXA DE 512 KB NA WAN E 10 MBTS NA 

LAN COM PROTOCOLOS X25 FRAME RELAY E PPP COM 1 

SAIDA DB9 COM ATE 8 MB COM ETHERNET 10BASET 

COM SINCRONA T2 FRACIONAL FRAME RELAY 

ASSINCRONA 

2 U N  R$160,00 R$320,00 
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10 065.038.801 ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, PORTATIL, COM 

BRACADEIRA (S) OBESO 56 A 70CM, TRABALHANDO NA 

FAIXA DE ESCALA DE 20 A 300MM DE HG PRECISO E DE 

FACIL LEITURA, MANOMETRO ANALOGICO RED, COM 

RESOLUCAO DE 10MMHG, COM PERA COM VALVULA 

DIANTEIRA C/REGULADOR DE FLUXO E VALVULA 

TRASEIRA DE METAL C/FILTRO, COM MANGUITO (S) DE 

BORRACHA SINTETICA, EM BRACADEIRA (S) 

CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO, FECHO 

COM VELCRO 

1 U N  R$85,00 R$85,00 

11 065.929.018 ESTETOSCOPIO - DUPLO, AUSCULTADOR HASTE 

INOXIDAVEL, TUBULAR, TAMANHO ADULTO E 

INFANTIL, CONJUNTO BIAURICULAR MATERIAL EM 

BORRACHA FLEXIVEL PRETA OU CINZA, COM OLIVAS 

AURICULAS FLEXIVEIS E REMOVIVEIS (01 PAR), 

CAMPANULA DUPLA (ADULTO E INFANTIL) 

1 U N  R$16,54 R$16,54 

12 001.005.014 FOCO CIRURGICO - DO TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, 

COM TECNOLOGIA DE ILUMINACAO A 

LED,INTENSIDADE LUMINOSA MINIMA 80.000 LUX, A 

CUPULA DEVERA FORNECER ENERGIA IRRADIADA DE 

NO MAXIMO 3,53 MW/M²LUX, TEMPERATURA DA COR DE 

4.500 K. DIAMETRO DE CAMPO CIRURGICO NO MINIMO, 

ENTRE 16 MM (±10%) A 19 MM (±10%),SISTEMA DE 

BRACO DUPLO COM NO MINIMO 800MM/718MM, 

MANOPLA DE PLASTICO REMOVIVEL E ESTERILIZAVEL 

EM AUTOCLAVE. ALIMENTACAO ELETRICA 100- 240 V 

/50/60 HZ. QUANTIDADE DE LEDS NA CUPULA DE NO 

MINIMO DE 18 LEDS. ACESSORIOS QUE DEVERAO 

ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO) 

MANOPLAS AUTOCLAVAVEIS. 

1 U N  R$16,78 R$16,78 

13 065.017.950 MESA DE MAYO - EM ACO INOXIDAVEL, BASE TIPO 

GARFO EM ACO INOXIDAVEL, SOBRE RODIZIOS, 

MEDINDO ( 48 X 33 )CM.MESA DE MAYO - EM ACO 

INOXIDAVEL, BASE TIPO GARFO EM ACO INOXIDAVEL, 

SOBRE RODIZIOS, MEDINDO ( 48 X 33 )CM. 

1 U N  R$350,00 R$350,00 

14 065.929.008 ARMARIO DE VITRINE - ESTRUTURA DE ACO, TETO E 

FUNDO EM CHAPA DE ACO,LATERAIS E PORTAS DE 

VIDRO DE 3MM, COM 04 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 

4MM, REGULAVEIS, COM FECHADURA TIPO YALE, COM 

CHAVES, 

1 U N  R$690,00 R$690,00 

  PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, 

COM GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, 

DE BORRACHA, MAN.INSTRUCAO,CT.REVENDA 

FABR.,CERTIF.GARANTIA., COM 0,65M LARG X 0,40M 

PROF X 1,65M ALT 

 U N    
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15 001.005.015 FORNO - MICROONDAS, COR BRANCO VOLTAGEM 

110/127 V PAINEL DIGITAL PRATO GIRATORIO 

CAPACIDADE MINIMA 27 LITROS 

1 U N  R$499,00 R$499,00 

16 001.002.138 MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR DESKTOP 

COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD 

A10 OU SIMILAR, POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 

GIGABYTE, MEMORIA RAM DE 08 GB EM 02 MODULOS 

IDENTICOS DE 04 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 

MHZ OU SUPERIOR OPERANDO EM MODALIDADE DUAL 

CHANNEL, ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERA 

SER DE NO MINIMO DE 01 GB DE MEMORIA, DISCO 

OTICO CD/DVD/ROM, TECLADO USB ABNT2 107 TECLAS 

E MOUSE USB 800 DPI 2 BOTOES SCROLL(COM FIO), 

MONITOR DE LED 19? (WIDESCREEN 16:9), INTERFACES 

DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRAO IEEE 802.11 B/G/N, 

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS), 

FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA 

CONFIGURACAO EXIGIDA NO ITEM, POSSUIR SISTEMA 

DE DETECCAO DE INTRUSAO DE CHASSIS, COM 

ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE,TODOS OS 

COMPONENTES DO PRODUTO DEVERAO SER NOVOS , 

SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, E QUE 

ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE, 

GARANTIA DE 12 MESES 

2 U N  R$3.296,00 R$6.592,00 

17 001.001.202 ESCADA - DE ACO INOX, DEGRAUS A BASE DE MADEIRA, 

COM COMPRIMENTO DE 22CM DE LARG.X 30CM DE 

COMP.PRIMEIRO PISO COM COMALTURA DE 20CM, 

ALTURA TOTAL DE 38 CM, DO TIPO 2 DEGRAUS, USO 

AMBULATORIAL 

1 U N  R$209,60 R$209,60 

18 008.001.024 CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS - 

CAMARA REFRIGERADA CIENTIFICA VERTICAL, PARA 

ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS. 

CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MINIMO DE 280 

LITROS.SEM INTERRUPCAO OU PERDA DA 

TEMPERATURA PROGRAMAVEL DE 2°C A 8°C, COM 

TECLAS INCORPORADAS E DE FACIL AJUSTE.BATERIA 

INTERNA RECARREGAVEL PARA MANTER AS FUNCOES 

ELETRO-ELETRONICA POR 48 HORAS NA FALTA DE 

ENERGIA ELETRICA 

1 U N  R$9.949,99 R$9.949,99 

19 071.012.583 BIOMBO - TRIPLO- ESTRUTURA EM ACO- COM PINTURA 

ELETROSTATICA A PO- CORTINA EM PLASTICO BRANCO 

REMOVIVEL- 175CM X 180CM- BRANCO- COM RODIZIOS 

1   R$359,50 R$359,50 
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20 071.003.427 CADEIRA - PLASTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO 

VIRGEM, COR BRANCA, COM BRACO, EMPILHAVEL, 

TRATADO COM RESINA ANTI-UV, COM DIMENSOES 

APROXIMADAS ENTRE 85CM E 90CM DE ALTURA, 40CM 

A 45CM DE ALTURA 38CM A 42CM DE COMPRIMENTO E 

38CM A 45CM DE LARGURA 

4   R$57,00 R$228,00 

21 065.017.043 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - EM TUBO DE ACO 

18, POLTRONA COM BRACADEIRA EM ESPUMA, COM 

BRACADEIRA DE APOIO, ESTOFADA COM 

REVESTIMENTO EM COURVIN 

1   R$410,00 R$410,00 

22 008.001.025 BRACADEIRA - BRACADEIRA PARA INJECAO COM BASE 

EM TRIPE DE FERRO FUNDIDO, PARTE INFERIOR EM 

TUBO DE ACO E ALTURA REGULAVEL, HASTE 

CROMADA E APOIO DE BRACO MOVEL EM ACO INOX, 

TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTATICA A PA, COM RESINA EPOXI-

POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE 

RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, PES COM 

PONTEIRA DE BORRACHA, OPCIONAIS: - REGULAGEM 

POR MANDRIL; - TOTALMENTE EM ACO INOX; - BASE 

TUBULAR; 

2 U N  R$155,00 R$310,00 

23 041.120.525 CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 

PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, 

FIXO EM PAREDE, 18.000 BTU/H, TENSAO DE 220 VOLTS, 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCAO DE 

DESUMIDIFICACAO, CONTROLE REMOTO DISPLAY NA 

EVAPORADORA, AJUSTE NA DIRECAO DO FLUXO DE AR 

VERTICAL E HORIZONTAL, FUNCOES E INDICADOR DE 

TEMPERATURA, SISTEMA DE PURIFICACAO DE AR, 

BAIXO NIVEL DE RUIDO, DEVERA POSSUIR SELO 

PROCEL DO INMETRO COM CLASSIFICACAO “A”, 

COMPRESSOR ROTATIVO, FUNCOES FLAP E SLEEP. 

TUBULACAO 1/2" E 1/4", NA COR BRANCA, GARANTIA 

MINIMA DE 01 (UM) ANO, COM MANUAL DE 

INSTRUCOES, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM 

CUIABA E/OU VARZEA GRANDE, INCLUSO INSTALACAO 

COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVICOS. 

5 U N  R$1.417,00 R$7.085,00 

24 065.239.020 CADEIRA DE RODA - DE ASSENTO E ENCOSTO 

NAVALHADO, EM ACO TUBULAR C/ PINTURA 

ELETROSTATICA, PARA CRIANCAS, TIPO DOBRAVEL C/ 

APOIO DO TRONCO E QUADRIL C/ ESPUMASINJETADAS 

CONF. A CURVA DO CORPO, SOB MEDIDA, PNEU 

TRASEIRO INFLAVEIS C/ ARO 20-RODAS DIANTEIRAS6-C/ 

ROLAMENTOS BLINDADOS, COM FREIOS, FIXO, CINTO P/ 

OS PES ABDUTOR, REGULAVEL DO JOELHO ENCOSTO 

SOB MEDIDA E ENCOSTO DE CABECA. 

1 U N  R$820,00 R$820,00 
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25 008.002.003 IMPRESSORA LASER - COM PADRAO DE COR 

MONOCROMATICO; RESOLCAO MINIMA DE 1200 X 1200 

DPI; VELOCIDADE DE 35 PAGINAS POR MINUTO PPM; 

SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFICIO; 

CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PAGINAS; CICLO 

MENSAL DE 50.000 PAGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR 

COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 

ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E 

VERSO AUTOMATICO 

5 U N  R$1.180,00 R$5.900,00 

26 001.002.139 NO-BREAK - POTENCIA NOMINAL DE 1,2 KVA, POTENCIA 

REAL MINIMA DE 600W, TENSAO ENTRADA 115/127/220 

VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTACAO 

AUTOMATICA, TENSAO DE SAIDA 110/115 OU 220 VOLTS 

(A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE), ALARMES 

AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, 

AUTONOMIA A PLENA CARGA MINIMO 15 MINUTOS 

CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO 

MINIMO 06 TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO. 

4 U N  R$379,00 R$1.516,00 

27 071.003.429 CADEIRA - LONGARINA 03 LUGARES-SEM BRACO-ACO---

NYLON-- 

2 U N  R$369,00 R$738,00 

28 001.001.203 SELADORA - SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO 

AUTOMATICA CONTINUA COM CONTROLE DE 

TEMPERATURA ANALOGICO ALIMENTACAO 220/50HZ 

LARGURA DE SELAGEM 6-15MM VELOCIDADE 0-

12M/MIM CONSUMO 0.5K CARGA 05KG TAMANHO 

900X420X660MM APROXIMADAMENTE, PESO 42 KG 

1 U N  R$455,85 R$455,85 

29 001.001.204 AUTOCLAVE - AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 75 

LITROS CAMARA ESTERILIZACAO, ACO INOXIDAVEL 

DIGITAL CAPACIDADE MINIMO DE 50 LITROS 

FREQUENCIA 50/60 HZ POTENCIA 18020W BANDEJAS 

INTERNAS 02 EM ALUMINIO PERFURADO GUARNICAO 

SILICONE SENSOR TERMOPAR 

1 U N  R$4.599,76 R$4.599,76 

30 065.930.199 BALANCA - BALANCA PARA ADULTO DIGITAL, COM 

ESCALA ANTROPOMETRICA EM CHAPA DE FERRO NA 

COR BRANCA, PISO ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE DE 

300KG, FRACOES DE 100G E PES COM BORRACHA 

SINTETICA. 

1 U N  R$950,00 R$950,00 
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31 039.020.221 CARRO DE TRANSPORTE - PARA TRANSPORTE DE 

MATERIAIS DIVERSOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 

ACO REFORCADO, SOLDADO, COM ESTRUTURA 

PINTADA,TIPO PLATAFORMA COM UMA ABA,NO 

FORMATO RETANGULAR, FECHADO,,MEDINDO 105,00X 

90,00X 60,00CM,COM RODAS DE NYLON DE 6 

POLEGADAS, COM ROLAMENTO,COM 02 RODAS 

GIRATORIAS E 02 FIXAS,COM CAPACIDADE DE CARGA  

NO MAXIMO DE150 KG 

1 U N  R$2.225,00 R$2.225,00 

32 001.001.205 FOCO DE LUZ - TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, COM 

ILUMINACAO EM LED E HASTE FLEXIVEL 

1 U N  R$587,00 R$587,00 

33 065.017.364 SUPORTE DE SORO - COLUNA EM FERRO FUNDIDO 

TOTALMENTE ESMALTADO, EM FERRO, DIMENSOES: 

ALTURA 2 M, COM 5 GANCHOS SOLDADOS 

VERTICALMENTE 

2 U N  R$153,00 R$306,00 

34 065.019.928 OTOSCOPIO - COM ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM 

ABERTURA PARA CONEXAO DE INSUFLADOR,COM 

AMPLIACAO DE NO MINIMO 3X, E LENTE DE 

VISUALIZACAO GIRATORIA,COM LAMPADA LED DE 

ALTO DESEMPENHO, LUZ CLARA E HOMOGENEA, 

TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 400K, 

COM DURACAO DE NO MINIMO 20000 HORAS,COM CABO 

EM PLASTICO DE ALTA QUALIDADE, PARA DUAS PILHAS 

MEDIAS,DEVE ACOMPANHAR: ESPECULOS - 5 DE 4MM, E 

5 DE 2.5MM, E OS DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO 

PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,COM 

ESTOJO, MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES, 

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES , ASSISTENCIA 

TECNICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE 

1 U N  R$334,24 R$334,24 

35 066.010.462 CONJUNTO PARA ARMAZENAMENTO DE GASES - COM 

CAPACIDADE PARA 10 METROS CUBICOS COMPOSTO DE 

01 CILINDRO EM ACO PARA ACONDICIONAMENTO DE 

GASES A ALTA PRESSAO  TIPO T  COM VALVULA 

1 U N  R$879,00 R$879,00 
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36 065.119.647 CONCENTRADOR DE OXIGENIO - EQUIPAMENTO QUE 

LIGADO A REDE ELETRICA PRODUZ OXIGENIO PARA 

USO DOMICILIAR PODENDO SER UTILIZADO PARA 

LOCOMOCAO DO PACIENTE,COM FLUXO DE OXIGENIO 

COMPREENDIDA ENTRE 1 A 5 LITROS/MINUTOS 

APROXIMADAMENTE COM INDICADOR DE PERCENTUAL 

DE OXIGENIO ALARMES DE BATERIA FRACA COM 

CONCENTRACAO DE OXIGENIO DE NO MINIMO 89% 

APROXIMADAMENTE PROVIDO DE FILTROS PESO 

MAXIMO DO EQUIPAMENTO APROXIMADO DE 

04KG,MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA LOCOMOCAO, 

ALARMES AUDIOVISUAIS PARA NIVEL BAIXO DE 

OXIGENIO, FALHA ELETRICA E CONCENTRACAO DE 

OXIGENIO, GRAU DE PUREZA 93% APROXIMADAMENTE, 

PROVIDO DE FILTROS,ALIMENTACAO ELETRICA 220V - 

60HZ SISTEMA DE BATERIA PARA NO MINIMO 04 

(QUATRO) HORAS,ACOMPANHA: BATERIA PARA SUPRIR 

A AUTONOMIA DE NO MINIMO 04 (QUATRO) HORAS 

CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, BOLSA PARA 

TRANSPORTE, 02 (DUAS) CANULAS NASAIS, TODOS OS 

DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,MANUAL DE 

OPERACAO,GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E 

SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZA NO E 

1 U N  R$4.578,12 R$4.578,12 

37 065.019.865 LARINGOSCOPIO - PARA ADULTO, CABO EM AÇO 

INOXIDÁVEL, COM ENCAIXE PARA LAMINAS PADRAO 

UNIVERSAL, TIPO ENGATE RAPIDO PARA LAMINA NO 

PADRÃO INTERNACIONAL##, COM 4 LAMINAS CURVAS 

NUMEROS 01,02,03 E 04, COM LAMPADA ESPECIAL DE 

ALTA LUMINOSIDADE, COM PINO PINO EM AÇO 

INOXIDAVEL SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM 

ESTOJO APROPRIADO, INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO, 

GARANTIA 

1 U N  R$739,99 R$739,99 

  DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA 

TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, 

REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. 

     

38 065.019.519 NEBULIZADOR - PORTATIL COM 01 SAIDA,INALADOR A 

AR COMPRIMIDO,COM POTENCIA MINIMA DE 1/10 HP, 

ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE,02 

KITS COMPLETOS PARA NEBULIZACAO TAMANHO 

ADULTO,VAZAO MINIMA DE AR DE 10 LITROS POR 

MINUTO APROXIMADAMENTE,ALIMENTACAO 220 

VOLTS 50HZ,GARANTIA DE 01 (UM) ANO, REGISTRO NO 

MINISTERIO DA SAUDE. 

1 U N  R$159,00 R$159,00 
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39 065.527.951 ADIPOMETRO - PARA DOBRAS CUTANEAS, EM 

POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, 

PESANDO 295 GRAMAS, ATE APALPADORES OVALADOS 

COM AREA DE 97 MM2, EM GRADACAO EM DECIMOS DE 

MILIMETROS, EM PREGA 

TRICEPS,BICEPS,SUBESCAPULAR E SUPRA - ILIACA, 

ACOMPANHA SEM ACESSORIOS 

2 U N  R$360,00 R$720,00 

40 001.005.016 RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR PULMONAR 

MANUAL ADULTO, BALAO AUTO-INFLAVEL DE 

POLIVINIL OU SIMILAR, SEM REBARBAS, ANATOMICO, 

COM RESISTENCIA AOS PROCEDIMENTOS USUAIS DE 

DESINFECCAO, VALVULA DE ADMISSAO DE AR COM 

CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, TUBO 

RESERVATORIO, CERCA DE 20CM, EM PLASTICO 

SILICONIZADO CORRUGADO, E VALVULA DE 

SEGURANCA CALIBRADA EM 40CM DE AGUA 

1 U N  R$163,50 R$163,50 

41 001.005.017 RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR INFANTIL, 

BALAO AUTO-INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR, SEM 

REBARBAS, FORMATO ANATOMICO, COM RESISTENCIA 

AOS PROCEDIMENTOS USUAIS DE DESINFECCAO, 

VALVULA DE ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA 

ENTRADA DE OXIGENIO, TUBO RESERVATORIO, CERCA 

DE 20CM, EM PLASTICO SILICONIZADO CORRUGADO, 

VALVULA DE SEGURANCA CALIBRADA EM 40CM DE 

AGUA 

1 U N  R$370,00 R$370,00 

42 001.005.018 CADEIRA - PARA OBESO: ASSENTO E ENCOSTO 

ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, 

REVESTIMENTO EM COURVIN OU SIMILAR. BRACO COM 

ALTURA REGULAVEL E SUPORTE DE BRACO ESTOFADO 

EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE.BORDAS COM 

ACABAMENTO EM PERFIL PVC FLEXIVEL OU SIMILAR, 

PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TRAVAMENTO 

ANTIFERRUGINOSO, DIMENSOES APROXIMADAS: 51 

CMX69X85 CM, CAPACIDADE PARA 200 KILOS. 

1 U N  R$522,62 R$522,62 

43 065.019.871 LARINGOSCOPIO - LARINGOSCÓPIO INFANTIL, CABO EM 

INOX, COM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM AÇO 

INOXIDÁVEL PARA 02 PILHAS MÉDIAS, COM ENCAIXE 

PARA LAMINAS ENCAIXE PARA LÂMINAS PADRÃO 

INTERNACIONAL CONTATOS COM MATERIAL 

ANTIOXIDANTE, COM LAMNINAS CURVAS TAMANHOS 

00,01 E 02, COM LAMPADA LÂMPADA ESPECIAL DE ALTA 

LUMINOSIDADE, TIPO HALÓGENA, ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM CONTENDO 04 LAMPADAS 

SOBRESSALENTES PARA FUTURAS TROCAS, INCLUI: 

GARANTIA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS 

1 U N  R$539,79 R$539,79 
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44 001.005.019 OXIMETRO DE PULSO - COM MONITOR DE DEDO, 

PULSACAO EXIBIDA POR GRAFICO, BOTAO UNICO DE 

LIGACAO, CASE DE PROTECAO, COM DESLIGAMENTO 

AUTOMATICO, METODO DE MEDICAO FOTOELETRICO. 

FAIXA DE MEDICAO: SPO2 70 -100%; PULSO: 30-220 BPM. 

ALARME DE O2 ABAIXO DE 90%. ALIMENTACAO: 2 

PILHAS ALCALINAS “AAA” E AUTONOMIA MINIMA DE 4 

HORAS. 

1 U N  R$378,14 R$378,14 

45 065.228.808 ANDADOR PARA FISIOTERAPIA - ANDADOR DE 

ALUMINIO POLIDO COM RODAS, FIXO E 

DOBRAVEL.,ADULTO,ACOMPANHAR TODOS OS 

2 U N  R$160,00 R$320,00 

  ACESSORIOS NECESSARIOS AO PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA 

MINIMA DE 1 ANO, MANULA DE INSTRUCAO E 

UTILIZACAO. TREINAMENTO E INSTALACAO SE 

NECESSARIO. 

 U N    

46 065.238.915 LANTERNA CLINICA - EM CHAPA DE ACO TRATADO, 

LAMPADA DE 5W, ALIMENTACAO: 110 / 220 V 

1 U N  R$82,90 R$82,90 

47 065.119.861 OFTALMOSCOPIO INDIRETO - BINOCULAR, C/ 

DISPOSITIVO PARA DUPLA OBSERVACAO, COM LENTES 

DE 20 DPTS, ILUMINACAO HALOGENA, COM FILTRO(S) 

DE COBALTO AZUL E VERDE, ALIMENTACAO: 

PILHA/BATERIA, ACOMPANHA: BULBO DE RESERVA, 

INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO 

1 U N  R$920,00 R$920,00 

48 065.219.281 DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM 

INDICADOR(ES) SONORO, MOSTRADOR DIGITAL, COM 

CONTROLE(S) LIGA/DESLIGA, VOLUME E TONALIDADE 

PARA FILTRAGEM DE RUIDOS, ESCALA DE 0 A 200BPM, 

COM DIVISOES DE 01 BPM, ACOMPANHA: TRANSDUTOR 

MULTIDIRECIONAL, CABO DE FORCA, ALIMENTACAO: 

110/220 VOLTS, INCLUI: GARANTIA DE 12 MESES, INCLUI 

MANUAIS 

1 U N  R$600,00 R$600,00 

49 015.003.012 VEICULO PASSEIO - TIPO UTILITARIO ZERO KM- MOTOR 

MINIMO DE 1.8- CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS 

COM MOTORISTA- TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE SEIS 

VELOCIDADES COM OPÇÃO DE TROCA MANUAL DE 

MARCHAS ANO E MODELO ATUAL OU SUPERIOR-

COMPUTADOR DE BORDO-CÂMERA DE RÉ- COR 

BRANCA- COMBUSTIVEL FLEX- 04 PORTAS LATERAIS E 

01 TRASEIRA-VIDROS E TRAVAS ELETRICAS NAS 

PORTAS- AR CONDICIONADO DE FABRICA-DIRECAO 

HIDRAULICA/ELÉTRICA-  JOGO DE TAPETES- PROTETOR 

DE CARTER- PARA-CHOQUE NA COR DO CARRO 

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES- COM OS 

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 

OBDIENCIA A LEI FERRARI Nº 6.729/1979 E CONVENIO 

ICMS Nº 64/2006 DE 07/07/2006 

1 U N  R$101.720,00 R$101.720,00 
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NOTA FISCAL SEJA EMITIDA DIRETO PELO FABRICANTE 

OU CONCESSIONARIA AUTORIZADA AO ORGÃO 

ADQUIRINTE; 

PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO DE 

FIGUEIROPOLIS 

50 065.025.182 FERRAMENTA PARA OFICINA ORTOPEDICA - DO TIPO 

CAIXA PARA DESINFECCAO DE LIMAS ENDODONTICAS 

2 U N  R$200,00 R$400,00 

51 065.019.773 TENS E FES - APARELHO MICROPROCESSADO DE TENS E 

FES COM 04 CANAIS,INTENSIDADE EM TORNO DE 

120MA+/-5%,PROGRAMACAO TENS OPERACAO 

CONTINUA, FES OPERACAO AUTOMATICA, TENS NOS 

MODOS NORMAL, MODULADO E BURST, FES COM 

CONTROLE DE ON TIME, OFF TIME, DECAY, LARGURA 

DE PULSO E FREQUENCIA,ALIMENTACAO 220V - 

60HZ,COM 8 ELETRODOS, 4 CABOS DE SAIDA E 

TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL DE 01 A 60 

MINUTOS,ACOMPANHA MANUAIS E INSTALACAO, 

GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, ASSISTENCIA 

TECNICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE 

1 U N  R$1.300,00 R$1.300,00 

 

 

4 – DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIOAMENTOS A SER COMPRADO: 

OS equipamentos serão utilizados na unidade de saúde de Figueirópolis D’Oeste-MT. 

 

5 – DO PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 

Os equipamentos serão adquirido conforme a necessidade dos departamentos da Secretaria de Saúde por um 

período de 12 meses. 

6 - DA PROPOSTA: 

A proposta, que compreende os equipamentos ofertados, preço unitário, preço total e validade, deverá ser 

compatível com o Termo de Referência e seus anexos, bem como atender às seguintes exigências: 

a) conter as especificações de) de forma clara, descrevendo detalhadamente as características ofertado, 

incluindo especificação de marca e bula; 

b) no preço ofertado deverão estar incluídos ainda, todos os custos diretos e indiretos, inclusive, frete, seguro, 

impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham incidir no fornecimento e entrega do equipamento hospitalar. 

c)Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de produção dos produtos, emitido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde em plena validade, em forma original ou publicação no 

Diário Oficial da união ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada. Documento exigido apenas para os 

produtos determinados pela ANVISA; 

d)- 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 

 

7 - DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 
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  O (s) produtos será (ão) entregue (s) de acordo com as especificações deste Termo de Referência nas 

seguintes condições: 

a) Na unidade de saúde , localizado na rua Alagoas  - Centro - Figueirópolis- MT, CEP 78.290-000. 
 

b) No prazo máximo de 15(quinze) dias dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de 

Fornecimento (AF). 

c) No horário das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, de 2a a 6a feira, telefones (65) 3235-1586. 

 

8 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

  A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT será exercida 

por profissional (is) designado (s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

  A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Prefeitura do Município de Figueirópolis –MT, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666/1993. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

  Indicar um preposto responsável pelo atendimento às demandas da CONTRATANTE. 

  Entregar os materiais conforme as especificações constantes desse Termo de Referência, cumprindo o prazo 

estabelecido. 

  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e 

qualificação cujas validades encontrem-se vencidas. 

  Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

  Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de frete ou 

seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega, não sendo admitida 

qualquer cobrança posterior em nome da Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT. 

  Comunicar à Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de 

Referência, sem prévia autorização da Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT. 

  Prestar esclarecimentos à Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, independentemente de solicitação. 

  Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminada, legível e sem rasuras.  
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  Emitir certidão de débitos negativos da receita federal, estadual (SEFAZ do estado da Contratada), trabalhista 

(valida), certidão municipal (emitida no município da Contratada) e certidão de FGTS para pessoas jurídicas para fins de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. 

  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pela Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT, cujas reclamações se obriga a atender. 

  

 10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

  

A Prefeitura Municipal de Figueirópolis-MT deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a 

CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções 

administrativas previstas na Lei 8.666/93 e demais cominações legais. 

Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas. 

 

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Na hipótese de a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 841/2019.  

As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA, ou 

efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, 

sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na CONTRATANTE em relação 

à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 

administrativa, mediante ato da CONTRATANTE, devidamente justificado. 

As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas pelo (a) Fiscal de Contrato competente por portaria. 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla 

defesa. 

12 - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado pela Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT até o 30º (trigésimo) dia útil, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após o ateste pelo profissional designado, sendo efetuada a retenção 

de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente. 

O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição 

bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
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Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à 

CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não 

acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Figueirópolis-MT. 

Previamente à data do pagamento, o Departamento de Tesouraria verificará as certidões de regularidade fiscal 

e trabalhista, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA. 

Os tributos e as contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à entrega dos 

bens/materiais são de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a 

comprovação de sua regularidade. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos 

materiais, sem qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Figueirópolis-MT. 

 

14 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

A compra dos produtos está fundamentada com base na Lei n. 8.666/93. 

Figueirópolis D’Oeste-MT 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

SILVIA FERNADES DA CUNHA CARDOSO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO II 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°    

PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº   / 

PREGÃO ELETRÔNICO: N°  – REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso. 
 

Pelo presente termo a Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste, com sede em Figueirópolis D’Oeste, 

estado de Mato Grosso e CEP: 78.290-000, localizada na Rua Santa Catarina nº 146, Centro, inscrita no CNPJ./MF sob o 
nº 01.367.762/0001-93, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. Eduardo Flausino Vilela, brasileiro, casado, portador 
do RG 195141 SSP/MT  e CPF: 726.733.626-49,nomeado por meio de eleições diretas, , no uso da atribuição que lhe são 
conferidas por lei, neste ato denominado simplesmente CONSIGNANTE, resolve registrar o preço da empresa 

_______________, inscrita no CNPJ. Sob o nº ____________, estabelecida à _____________ –_______ - MT, neste ato 
representada por seu Procurador LegaL, Sr. ____________, doravante denominada CONSIGNATÁRIA, decorrente da 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 008 da Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE-MT, a qual se constitui em 

documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº 026/2020, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de REGISTRO DE PREÇO PARA 

AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O 

CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE-MT, Tudo em conformidade com as especificações 

constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais 

documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de 

transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 

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 igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço por item, inscrito na Ata 

do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que 

integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço. 

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, 

estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações 

previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula 

sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 

pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de 

transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de 

indeferimento do pedido. 

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e 

ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais 

para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração. 

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, 

salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão 

gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de 

classificação. 

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão 

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: 

     a)   convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços 

originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado; 

     b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

     c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de 

negociação. 

2.4. Quando o preço registrado se torna inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos 

preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput 

ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Municipal nº 026/2020. caso em que o órgão gerenciador 

poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e. 

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

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

. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura 

da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições 

contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal 

relacionadas no objeto deste Edital; 
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4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de 

aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de 

nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° 

do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, 

obedecida a ordem de classificação. 

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão 

aqueles registrados em ata. 

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado 

a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes 

das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro. 

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante 

ou carona" conforme DECRETO MUNICIPAL Nº 026/2020.. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Compete ao Órgão Gestor: 

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação 

serão do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços. 

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais 

registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços 

necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os 

pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 

5.1.3.. 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; 

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação 

na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais 

vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários. 

5.1.5. 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; 

5.1.6. Emitir a autorização de compra; 

5.1.7. 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; 

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega 

dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital; 

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 

relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada; 

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

detentor da ata. 

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
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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, independentemente da quantidade do pedido ou de 

valor mínimo, 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; 

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 

25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e 

alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações; 

5.3.3. 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; 

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades 

cabíveis; 

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na 

cláusula segunda desta Ata; 

5.3.6. 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, garantida a compensação dos 

valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio 

originalmente estipulado; 

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão; 

5.3.8. 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. 

5.3.9. 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. 

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata 

de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou 

quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços 

quando: 

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

     a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; 

     b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável; 

     c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 

     d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de esta apresentar superior ao praticado no 

mercado; 

    e)  estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo 

para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 

     f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será 

publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 

da autoridade competente. 

mailto:licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br


 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 

 

 

 
Rua santa Catarina, 146 –CEP 78290-000 – Figueirópolis D’Oeste – MT  

Telefone: +55 (65) 3235-1595 – Fax +55 (65) 3235-1586 | licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br  

Fls.______ 

_________ 
Visto 

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no 

protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se 

não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento 

àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

CLÁUSULA SETIMA - 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 Rua 

Alagoas, Centro, Figueirópolis D’Oeste-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. 

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. 

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores e Lei Municipal 841/2020, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens 

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. 
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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 bancária, em até 30(trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da 

Lei n° 8.666/93 e alterações. 

8.2. Caberá ao CONTRATADO (A) apresentar, quando do encaminhamento da nota fiscal, os comprovantes 

atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, com a Previdência Social, com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de 

aplicação das penalidades específicas neste Edital; 

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o 

fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 

reapresentação do mesmo. 

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as 

devidas correções. 

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 

atendimento das condições contratuais. 

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o 

valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 

devidos à fornecedora classificada. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários 

(participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento) 

em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções 

cabíveis e facultativo nas demais situações. 

9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de 

fornecimento registrados em ata. 

9.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do 

órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 

cargo dos Órgãos ou Entidades 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade 

requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as sanções administrativas prevista 

na Lei 8666/93 e Lei Municipal 841/2019: 

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 
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11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores 

mantido pela Administração. 

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na 

imprensa oficial do município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaurú para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na 

presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Figueirópolis D’Oeste-MT, ..........  de .............. de 2020. 

 

 

 

Eduardo Flausino Vilela 

PREFEITO  

 

 

Empresa Participante: 
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ANEXO III 

 

 

(MODELO) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2020 

PEDIDO  DE COMPRA: 210/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº. 008/2020 

 

 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecida) estabelecida na 

(endereço completo da empresa favorecida), forneceu para esta empresa (nome e CNPJ da entidade emitente), situada 
na (endereço da empresa emitente do atestado), forneceu o objeto, abaixo especificado, no período de (__/__/__ a 
__/__/__): 
 

OBJETO (OS): ................................ 
VALOR PARCIAL/GLOBAL (R$): ..................................  

 
Atestamos ainda, que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a 

presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 
 
 

............................, .......de ....................de 2020. 
Carimbo e Assinatura da Declarante 

 
 
 

CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE 
 

a) os atestados devem ser emitidos por pessoas jurídica distintas, contudo deverão reportar-se a execução de 
serviços similares entre e compatíveis com o objeto da licitação. 

 
b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá pela validação ou não 

do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a análise da qualificação técnica e o atestado se 
encontre pertinente e compatível com o objeto da Licitação. 

 
d) Emissão com data inferior a 12 meses. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 
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Fls.______ 

_________ 
Visto 

ANEXO IV 

 

 

(MODELO) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2020 

PEDIDO  DE COMPRA: 210/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº. 008/2020 

 

 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel Timbrado da empresa. 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A (empresa)   , inscrita no CNPJ nº.  e 
Inscrição Estadual nº  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)   , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº.  SSP/  e do CPF nº. 

  , DECLARA em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico 
nº. 008/2020, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
presente certame. 

 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

 

Assinatura e carimbo 

 

 
(representante legal) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 
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Fls.______ 

_________ 
Visto 

ANEXO V 

 

(MODELO) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2020 

PEDIDO  DE COMPRA: 210/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº. 008/2020 

 

Observação: a proposta deverá ser emitida em Papel Timbrado da empresa. 

 

PROPOSTA ECONÔMICA 

Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico “SRP” nº. 008/2020, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital, conforme planilha de preço constante da Tabela a seguir: 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 

 Pregão Eletrônico “SRP” n° 008/2020 – Tipo MENOR PREÇO POR ITEM  

Proponente: 

Endereço: Cidade: UF: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

CNPJ: Inscrição Estadual: Rubrica: 

 

ITEM 

 

UNID. 

 

QUANT. 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

 

 

      

 

 

      

Declaramos que nos preços propostos no presente documento 

estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, 

transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não 

cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos 

na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do 

Edital entregue sem acréscimos de valores. 

Valor Total da Proposta:  

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Validade dos produtos: (de acordo com edital) 

Prazo de entrega: de acordo com Edital. 

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA 

 

 

Local e data 

Nome, identificação e assinatura do licitante 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 
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Fls.______ 

_________ 
Visto 

ANEXO V 

 

(MODELO) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2020 

PEDIDO  DE COMPRA: 210/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº. 008/2020 

 

Observação: a proposta deverá ser emitida em Papel Timbrado da empresa. 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES CONJUNTAS 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Figueirópolis D’Oeste-MT 
REF.: Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 
TIPO: Menor Preço Por Item 

  
 
A empresa ______________________ inscrita no CNPJ sob nº _______________, sediada na Rua ___________, nº 
___, Bairro _________, CEP: _______, na Cidade de __________-___, por seu representante legal abaixo assinado, em 
cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 
, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, 
da Lei nº 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 
 
• Não possui em seu quadro de pessoal Servidor Público Municipal exercendo as funções de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei nº 8666/1993.) 
 

  Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 

  Está ciente do prazo de entrega e condições de pagamento. 
 

Cidade/UF, ___ de ____________ de 2020.  
 
 

Assinatura do representante legal 

________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 

Carimbo do CNPJ 
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