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CNPJ: 24.977.654/0001-38 

 

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020  
 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT 
REPARTIÇÕES INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Saúde 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL  DE ARENAPOLIS/MT, de acordo com o Termo 
de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO DE EXECUÇÃO: Menor Preço por Item 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de Junho de 1993 e suas respectivas alterações posteriores, e Lei Federal 10.520/2002, 
bem como na Lei Complementar 123/2006 e respectivas alterações posteriores e Decreto 
Federal 10.024/2019. 
 
INFORMAÇÕES: 
Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT-  Fones: (65) 3343-1105 
E–mail: licitacao.arenapolis@hotmail.com 
Horário: segunda a sexta-feira, das 07:00h às 13:00h, no horário de Arenápolis/MT 
 

 INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: das 08:30h do dia 
 29/04/2020. 

 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: No dia 13/05/2020 às 08:00h. 
INÍCIO DA DISPUTA: 13/05/2020 às 08:30h. 
 
LOCAL: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link - licitações” 
 

OBS.: SALVO RESSALVA EXPRESSA, OS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL 
OBSERVARÃO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF): 
 

Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de: 
• Termo de Referência (Anexo I); 
• Modelo de Proposta (Anexo II); 
• Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo III); 
• Declaração de Conhecimento das Obrigações (Anexo IV); 
• Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo V); 
• Minuta do Contrato (Anexo VI) 
• Declaração de Porte da Empresa (Anexo VII); 
• Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo VIII). 

 
REGINA LÚCIA DE SOUZA 

Pregoeira Oficial 
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PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020 
 

 

1  – INTRODUÇÃO 
 

1.1– O Município de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, mediante a utilização de 
recursos de tecnologia da informação – INTERNET torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar a partir das 08:30h do dia 13/05/2020, no 
site www.bllcompras.org.br (Bolsa de Licitações e Leiloes), a licitação do tipo 
Menor Preço por Item, na modalidade de Pregão Eletrônico. 
 
1.2– A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 
1993 e suas respectivas alterações posteriores, Lei Federal 10.520/02, bem como na 
Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores e Decreto Federal 10.024/2019. 
 
1.3- Este Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitação 
durante o horário normal de expediente e no site www.bllcompras.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). 
 
1.4– Toda e qualquer informação estará a disposição dos interessados em horário de 
atendimento ao público das 07:00h às 13:00h horas segunda a sexta–feira na 
Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, ou através do telefone (65) 3343-1105. Poderá 
ser encaminhado a este departamento para sanar dúvidas sobre o presente Edital, 
através do endereço eletrônico e-mail: licitacao.arenapolis@hotmail.com. 
 

1.5– Fazem parte deste Edital: 
• Termo de Referência (Anexo I); 
• Modelo de Proposta (Anexo II); 
• Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo III); 
• Declaração de Conhecimento das Obrigações (Anexo IV); 
• Minuta da Ata Registro de Preço (Anexo V); 
• Minuta do Contrato (Anexo VI) 
• Declaração de Porte da Empresa (Anexo VII); 
• Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo VIII). 

 
2  – OBJETIVO 
 

2.1- Objetiva a presente licitação, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 
DE ARENAPOLIS/MT, de acordo com o Termo de Referência e demais condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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Parágrafo único – Os medicamentos no ato da entrega deverão ter prazo de 
validade mínima de 12(doze) meses contados do atesto da nota fiscal. 

 
2.2- O presente Processo Licitatório tem por validade 12(doze) meses contados a partir 
da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada. 
Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s) 
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
3  - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1- Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam 
todas as exigências deste Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta 
Licitação, e desde que prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico 
“Licitações”, site www.bllcompras.org.br da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES; 
 

3.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
a) consórcios de empresas ou cooperativas, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
b) empresas que estejam suspensas de participar de licitação ou impedida de 
contratar com este município; 
c) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
da punição; 
d) empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução ou 
liquidação; 
e) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
f) pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei n 8666/93; 
g) empresas que estão sendo investigadas em procedimentos administrativos 
inquisitivos e judiciais, pela prática de atos contra a administração pública, bem como 
quaisquer outros crimes relacionados à má utilização de recursos públicos ou que não 
atendam aos princípios de probidade e retidão de conduta administrativa como aqueles 
definidos no art 5° da Lei n° 12.846 de 1º de Agosto de 2013. 
 
3.3- Serão consideradas habilitadas às firmas que, atendidas as prescrições anteriores, 
apresentarem documentação exigida neste Edital. 
 
3.4– Não poderão participar da presente Licitação, empresas que tenham sido 
consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de qualquer 
esfera de governo; 
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3.5– A participação neste Pregão implica ao proponente a irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos 
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos 
recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei. 
 
4  – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

4.1- Em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização da sessão 
de abertura das propostas, poderá ser feito pedido de esclarecimentos sobre este 
Edital, exclusivamente através do e-mail licitacao.arenapolis@hotmail.com 
 

4.2- Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital de Pregão, até 03 (três) dias úteis 
antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o 
Município, através da Pregoeira, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. As impugnações deverão ser protocolizadas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Arenapolis/MT endereço preambular, em sua via 
original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os 
prazos, formas e condições em qualquer caso, ficando consignado que qualquer outro 
meio de apresentação não será recebido, não havendo qualquer validade a respectiva 
impugnação. 
 
4.3- Cabe ao a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo 
de Referência, decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a impugnação ou 
pedido de esclarecimento interposto. 
 
4.4- No campo “Esclarecimentos do Edital”, no site www.bll.org.br, serão 
disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as 
informações que a Pregoeira julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas 
deverão consultá-lo frequentemente durante todo o certame. 
 
4.5- Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, 
caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração 
para a realização do certame. 
 
4.6- Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação, 
devem respeitar o horário final do expediente da Prefeitura Municipal 
Arenapolis (13:00h horário de Mato Grosso). 
 
5  - DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1- Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 
junto à Bolsa de Licitações e Leilões, por meio do Telefone (041) 3097-4600 e pelo site 



 

 _________________________ 
  
 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

Rua Presidente costa e Silva, Nº105E – Vila Nova – Arenápolis – MT – CEP 78.420-000 

 Telefone: (65) 3343-1105    

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

da Bolsa de Licitações e Leilões www.bllcompras.org.br. 
 

5.2- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
Prefeitura Municipal de Arenapolis/MT ou a Bolsa de Licitações e Leilões, qualquer 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
5.3- O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante: 

a) presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão na forma eletrônica – conforme Art. 03 - § 5o do Decreto Federal nº 
1855/2014; 

b) obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiros seus lances e propostas; 

c) dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da perda de negócios por inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 
 
5.3.1- Apresentar juntamente com as exigências da proposta de preços deste Edital, a 
procuração e a cédula de identidade do representante legal credenciado para o acesso 
ao sistema Eletrônico no site www.bllcompras.org.br;  
5.3.2- Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou 
documento oficial com foto (exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e 
de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe 
confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame. Se a outorga se 
der por instrumento particular (com firma reconhecida em Cartório), esta deve vir 
acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na 
direção da empresa; 
5.3.3- Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietário, deverá apresentar cópia autenticada em cartório do contrato social ou 
equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
acompanhados de Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista ou 
outros) em cópia autenticada em cartório; 

5.3.3.1- Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatória a 
apresentação da cópia autenticada em cartório do contrato social (1ª e última 
alteração ou contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de 
identidade do sócio-gerente e do procurador; 

5.3.4- Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento e 
Proposta de Preços, Contrato Social, em vigor, registrado na Junta 
Comercial, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível 
com o objeto desta Licitação; 
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 5.3.4.1- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
 5.3.4.2- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
 5.3.4.3- 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. 
 
 5.4- As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas 
sobre o sistema poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Bolsa de 
Licitações e Leilões, telefone: (041) 3097-4600. 
 
 5.5- Nos casos de Microempresas e EPP’s que queiram receber os benefícios da LC 
123/06, deverão declarar sua condição no sistema. 
 
5.5.1 - A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, 
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital. 
 
5.6- Ficará impedido de participar do presente procedimento licitatório qualquer 
licitante que tenha algum fato que o impeça de tomar parte do certame ou que tenha 
sido declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública. 
5.7. A simples apresentação da proposta por parte do licitante, corresponde à sua 
indicação de que inexistem fatos que impedem de participar da presente licitação, 
eximindo assim a Pregoeira do disposto no art. 97 da Lei n° 8.666/93. 
 
6  - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

6.1- O envio da proposta , acompanhadas dos documentos de habilitação será 
feito exclusivamente através do site www.bllcompras.org.br até o dia e horário 
previstos neste Edital, devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno conhecimento e 
aceitação das regras do certame. 
 
 6.1.1-A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto 1855/2014. 
 
 6.1.2-Antes do envio das propostas, recomendamos a leitura pelos licitantes de 
outros Estados da Federação, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso, disponível no 
site: www.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentoicms.nsf. 
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6.2- A licitante, ao inserir sua proposta, informará nos campos próprios do sistema 
eletrônico (“Condições do Proponente” e caso necessário em “Informações 
Adicionais”), o seguinte: 
 
A) especificação dos materiais ofertados, conforme Anexo I; 
B) PREÇO UNITÁRIO E TOTAL expressos em reais por algarismos e/ou por extenso, 
fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para 
preços unitários quanto para os totais sem previsão inflacionária incluindo todos os 
custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal 
e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou 
indireto) deste Edital; 
C) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, de no mínimo 90 (noventa) dias; 
 
 6.2.1- Caso o prazo de validade da proposta não for expressamente indicado na 
proposta eletrônica, será considerado como aceito, para efeito de julgamento, aqueles 
indicados no item 6.2 “C”. 
 6.2.2- Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos e encargos 
para entrega dos produtos no município de Arenápolis-MT. 
 6.2.3- Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
 6.2.4- Os produtos deverão ser entregues no Município de Arenápolis-MT. 
 
6.3- As propostas poderão ser enviadas, substituídas ou excluídas até a data e hora 
marcadas para a abertura das mesmas. 

6.4- Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
6.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou 
irregularidades insanáveis. 
6.6- Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os preços 
propostos serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não assistindo-lhes direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e comprovado decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo a Pregoeira. 
 
6.7– A Pregoeira poderá solicitar das licitantes quaisquer outras informações que julgar 
pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento das propostas, respeitado o 
art. 43, § 3º da Lei 8666/93; sendo que estas deverão ser enviadas, no prazo 
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estipulado pelo mesmo no sistema, através do e-mail, sob pena de desclassificação das 
propostas. 
6.7.1. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, a 
Pregoeira poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, 
intimando todos os participantes via sistema eletrônico. 
6.8- No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o Pregoeiro 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, documentos 
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
Obs.: A proposta inserida inicialmente no sistema não poderá conter 
identificação da licitante, sob pena de desclassificação. 
 
7  - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1- Após a classificação das propostas, no horário previsto neste Edital, a Pregoeira 
dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
7.2- Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e 
ordenadas por valor, de forma decrescente. 
7.3- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

 7.4.1- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 7.4.2- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

 7.4.5- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a 
Pregoeira e os licitantes. 

 7.4.6- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
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 7.4.7- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

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

7.6- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

7.7- 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 ser R$ 0,1(Um Centavo). 

7.8- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado. 

7.10- A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11- Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 7.11.1- Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

7.12- Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13- Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 

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

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

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

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

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

7.20-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. 

7.21- 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. 

7.22- 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. 

7.23- 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. 

7.24- 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. 

7.25- Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 
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entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.26- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 
e fechado. 

7.27- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 7.27.1 no pais; 

 7.27.2 por empresas brasileiras; 

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

 7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.28- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.29- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

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

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

8.3- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 
8.4- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
8.5- A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(dois), dias úteis sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 
Pregoeira. 
 8.6.1- Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio 
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 8.6.2- Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto 
a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos 
nos subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 10 (dez) dias úteis contados da solicitação. 

 8.6.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

 8.6.2.2- Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 

 8.6.2.3- No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 
sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
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 8.6.2.4- Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for (em) 
aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

 8.6.2.5– Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

 8.6.2.6- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 

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

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

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

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

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

8.11- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

8.12- A PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão enviados 
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT, aos cuidados da Pregoeira no 
seguinte endereço: Rua Presidente Costa e Silva, nº105E  - Vila Nova, na Cidade de Arenápolis 
– MT, CEP: 78.420-000, no prazo máximo de 05(cinco) dias. 
 
8.13- Fica estabelecido que as empresas declaradas vencedoras do certame deverão 
OBRIGATORIAMENTE apresentar em ORDEM NÚMERICA Certificado de Registro de 
MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS emitido pelo site da ANVISA e/ou publicação 
da resolução e/ou anexo no D.O.U., em vigor, referente aos itens que a licitante tenha 
cotado devendo indicá-los, no próprio Registro de todos os itens declarado como 
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vencedor junto com os Documentos de HABILITAÇÃO. 
 
8.14- Serão aceitos medicamentos/itens com o Registro no Ministério da Saúde, em 
vigor ou no caso de registro vencido, com protocolo de renovação, desde que 
acompanhado de consulta, do site da ANVISA, referente à situação do processo 
devidamente atualizada, facultada a avaliação do farmacêutico desta Municipalidade. 
 
8.15- Se a arrematante for habilitada, será declarada vencedora no sistema. 
 
8.16- Caso não haja recurso e o preço for de mercado, o objeto será adjudicado pela 
Pregoeira para o arrematante. 
 
8.17- Durante a sessão pública, a comunicação entre a pregoeira e as licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 

8.18 - Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
8.19 - A Autoridade Competente é a responsável pela homologação do certame. 
 
9  - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

9.1- Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 
relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas 
observações deste item. 
 
 9.1-1- Habilitação Jurídica (Art.28) 
 

a) Registro comercial para empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
b) Cédula de Identidade ou Carteira de Habilitação dos sócios da Empresa; 
 
c) Declaração da Empresa informando que a empresa licitante e seus sócios não 
estão sendo investigadas em procedimentos administrativos inquisitivos e judiciais, 
pela prática de atos contra a administração pública, bem como quaisquer outros crimes 
relacionados à má utilização de recursos públicos ou que não atendam aos princípios 
de probidade e retidão de conduta administrativa como aqueles definidos no artigo 5° 
da Lei n° 12.846 de 1° de Agosto de 2013. (Anexo XI). 
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d) As cópias a serem apresentadas deverão ser devidamente autenticadas 
via cartório. 
 
9.1.2- Regularidade Fiscal (Art. 29) 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto desta licitação; 
 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 
através da apresentação de Certidão de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou 
documento equivalente que comprove a regularidade; 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de 
Fazenda do Estado ou documento equivalente que comprove a regularidade; 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, expedida pela Fazenda 
Municipal do domicilio ou sede do licitante ou documento equivalente que comprove a 
regularidade; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa; 
 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal ou documento equivalente 
que comprove a regularidade. 
 
h) As cópias a serem apresentadas deverão ser devidamente autenticadas 
via cartório. 
 

9.1.3– Qualificação Econômica e Financeira (Art. 31) 
 

a) Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Último Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente assinado por 
contador credenciado vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta: 
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 a.1) "O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no 
art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício 
social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em 
data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-
financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao exercício 
imediatamente anterior.” (Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, 
Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014) 
 

 a.2) As proponentes recém constituídas deverão apresentar balanço de constituição; 
 
 a.3) O Patrimônio Líquido, deve ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
máximo estimado para esta licitação (o patrimônio líquido deverá ser comprovado 
através do Balanço Patrimonial, apresentado conforme alínea anterior); 
 
 a.4) Somente serão aceitos as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício) ou Livro Diário (desde que no mesmo 
estejam inseridas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Exercício) se 
estes estiverem devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, 
conforme Resolução de Consulta Nº 20/2013 do Tribunal de Contas do Estado de MT; 
 
 a.5) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 
ECD, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – 
Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte 
forma: 
I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped; 
II. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped; 
 
 a.6) Os Microempreendedores Individuais-MEI deverão entregar o Recibo de entrega 
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN-SIMEI. 
 
b) Prova de regularidade de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das Propostas. 
 
c) As cópias a serem apresentadas deverão ser devidamente autenticadas 
via cartório. 
 
9.1.4– Qualificação Técnica (Art.30) 
 

 a.1 Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica compatível 
ou similar ao objeto da licitação, como também a perfeita execução dos fornecimentos, 
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podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado (caso o atestado 
seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser 
apresentado com firma reconhecida em cartório). (Modelo OPCIONAL Anexo VIII) 
 
 a.1.1 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica 
emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações 
sobre o serviço prestado, podendo solicitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou 
outros documentos comprobatórios da execução/fornecimento do serviço. 
 
 a.1.2 Em hipótese alguma será aceito pela Administração atestado/declaração 
emitido pela própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois 
a licitante não possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação 
técnica. 
 
b) Comprovação de Autorização de Funcionamento (AFE), (deverá estar como ativa no 
site da ANVISA), expedida pela Secretaria Nacional da Vigilância Sanitária da empresa 
participante da Licitação, conforme Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16, de 
1° de abril de 2014 do Ministério da Saúde; 
 
c) Comprovação de Autorização Especial (AE), exigida para as atividades descritas no 
art. 3º RDC n° 16/2014 do Ministério da Saúde ou qualquer outra, para qualquer fim, 
com substâncias sujeitas a controle especial ou com os medicamentos que as 
contenham, segundo o disposto na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e na Portaria 
SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999. 
 
d) Certificado de regularidade do Conselho Regional de Farmácia, em vigor e indicação 
do responsável técnico da empresa quando da venda de Medicamentos. 
 
e) Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal (Alvará de Saúde) em 
vigor. 
 
 9.1.5- Alvará de Licença para Funcionamento Vigente, relativo ao domicilio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e ou compatível com o objeto licitado. 
 
 9.1.6- Declaração que não emprega menores de 18 anos (Anexo III); 
 
 9.1.7- Declaração de Conhecimento das Obrigações (Anexo IV); 
 
 9.1.8- Declaração de Porte da Empresa (Anexo VII); 
 

f) As cópias a serem apresentadas deverão ser devidamente autenticadas via 
cartório. 
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Observações: 

A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
 

As cópias apresentadas deverão ser devidamente autenticadas via cartório ou 
pela Equipe da Pregoeira, mediante apresentação de originais. 
 
8.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
com o endereço respectivo, salientando que: 
 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou; 
 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 
 
c) Não serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo obrigado a ser 
apresentado o documento relativo a matriz; 
 
10 - DOS RECURSOS 
 

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em ate 15 (quinze) minutos, de 
forma motivada e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer. 
 
 10.1.1 A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo 
estipulado no item anterior, implicará na decadência do direito de recurso, permitindo 
a Pregoeira adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
 
 10.1.2 A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido 
automaticamente o prazo de 03 dias para apresentar suas razões de recurso, 
podendo ser apresentado através do e-mail: licitacao.arenapolis@hotmail.com 
 
 10.13 Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão apresentar 
contrarrazões em igual prazo e forma, começando a contar seu prazo do término do 
prazo do recorrente,  sem necessidade de intimação. 
 
10.2- As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para 
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acolhimento: 
a) tempestividade; 
 
b) legitimidade recursal; 
 
c) interesse de agir; 
 
d) forma escrita e pedido de nova decisão 
 
e) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão. 
 
10.3- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
Setor de Licitações, em dias úteis, no horário das 07:00 às 13:00 horas (horário de 
Mato Grosso). 
 
10.4- Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o (a) Pregoeiro (a) não 
reconsiderando sua decisão, encaminhará os autos devidamente informados, à 
Autoridade Superior. 
 
10.5- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 

11.1- Homologada a licitação, ocorrerá a convocação do adjudicatário para assinatura 
do contrato e/ou retirada da Nota de Empenho, via e-mail, AR ou qualquer outro meio 
de comunicação que comprove a sua convocação. 
 
11.2- O não comparecimento no prazo da convocação, não assinatura, retirada e/ou 
recebimento dos respectivos instrumentos, ainda que parcial, salvo em face de motivo 
de força maior, devidamente justificado, comprovado e aceito pela Administração, 
acarreta a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo da sanção do item 12.8 
“d”. 
 
 11.2.1. Nesse caso a Administração, atendidas todas as condições, poderá convocar a 
licitante com preço registrado em 2º lugar para efetuar o fornecimento e assim por 
diante. 
 
12 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E MULTAS 
 

12.1 - A PREFEITURA convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na sede da Prefeitura 
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Municipal de Arenápolis/MT; 
 
12.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses; 
 
12.3 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor; 
 
12.4- Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos neste edital; 
 
12.5- A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, 
consta como anexo do presente Edital (anexo VI); 
 
12.6- É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de 
preços, exceto nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 
12.7- Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das 
demais penalidades legais, aquele que: 
 
 12.7.1- Cometer fraude fiscal; 
 
 12.7.2- Apresentar documento falso; 
 
 12.73- Fizer declaração falsa; 
 
 12.7.4- Comportar-se de modo inidôneo; 
 
 12.7.5- Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido; 
 
 12.7.6- Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
 
 12.7.7- Não mantiver a proposta. 
 
12.8- O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 
 
 12.8.1- A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com a Prefeitura Municipal de Arenapolis - MT, e poderá cumular com as 
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 6.9. b; 
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12.9- Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos produtos, 
a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
 
b) Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 
aplicadas multa de 0,5% (meio por cento) sobre o atraso na prestação de serviços, e 
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de preço no caso 
de rescisão por culpa do fornecedor; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite 
máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos conforme prevê o inciso 
III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 8.883/94; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
 
12.10- Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de 
Arenápolis/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada 
possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal; 
 
 12.10.1- Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da 
Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado 
para execução pela Procuradoria Municipal; 
 
12.11- Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
12.12- Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 12.9: c, d, desta Edital, inclusive a reabilitação 
perante a Administração Pública. 
 
12.13– A Ata de Registro de Preços não poderá ser transferida a terceiros, no todo ou 
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parte sem prévia anuência da parte contratante; 
 
12.14- Integrarão a Ata e dele fazendo parte como se estivesse transcrito: Este Edital 
e a Proposta dos Licitantes Vencedores; 
 
12.15– A entrega dos produtos será efetuada pelos Licitantes Vencedores, nas 
dependências da Secretaria Solicitante; 
 
12.16- A disponibilidade das Aquisições deverá ser feita logo após a assinatura do 
competente ata de registro de preço; 
 
12.17- Fica estipulado o prazo para entrega dos produtos como 10 (dez) dias logo 
após a contratada receber a ordem de entrega (requisição), sob pena de decair do 
direito à aquisição, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 
8666/93 e suas alterações. 
 
13 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

13.1- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da 
presente Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação 
municipal, cabendo- lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 
 
13.2- Os preços contratados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
contrato. 
 
13.3- Caso o preço contratado seja superior à média dos preços de mercado, a 
Prefeitura solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único. 
 
13.4- Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir 
este contrato e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da 1ª 
(primeira), as demais empresas com preços contratados, cabendo rescisão do contrato 
e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 
 
13.5- Será considerado compatíveis com os de mercado os preços contratados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura. 
 
14 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

14.1- As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta das Dotações 
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Orçamentárias consignada no orçamento vigente para o corrente exercício: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
2057- MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 
DOT.0334-06.021.10.303.0014.2057.3390.32.00.00.00- mat. de distribuição 
gratuita 
 

14.2- O valor global referencial orçado para a presente licitação é de R$ 468.523,60 
(quatrocentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e tres reais e 
sessenta centavos) conforme levantamento realizado para este fim, sendo que se 
considerará o preço Por Item, máximo aceito. 
 

15 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

15.1. Os produtos serão entregues na Farmácia Municipal, sito à Rua Castelo Branco, 
s/nº, Vila Nova, Arenapolis/MT. 
 
15.2- Os produtos desta licitação deverão ser entregue nos locais indicados no 
momento da contratação, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento; 
 
15.3- Em caso de recusa dos produtos pela Secretaria de Saúde de Arenapolis/MT será 
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o 
produto ser substituído pela contratada, no prazo de 05 (cinco) da devolução, quando 
serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoante dispõe o artigo 
69 da Lei nº 8.666/93; 
 
15.4– Caso seja necessário fazer alguma substituição, os custos envolvendo este ato, 
como o de transportes, hospedagens entre outros, serão por conta do Licitante; 
 
15.5- Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado 
estará a Contratada incorrendo em atraso no serviço e sujeita á aplicação das sanções 
previstas neste edital. 
 
15.6- Caso a Prefeitura Municipal de Arenapolis/MT não seja atendida no prazo o 
contratante poderá sofrer as penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e supra 
mencionada no item 12.3 deste edital. 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 

16.1- Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal, subsequente a entrega dos itens licitados. 
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16.2- Nenhum pagamento será efetuado à detentora da ata enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 
16.3- O fornecimento dos bens só pode ser interrompido se houver atraso de 
pagamentos superiores a 90 (noventa) dias. 
 
16.4.- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. 
 
17- DAS SANSÕES 
 

17.1- Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 
 17.1.1 Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 
 17.1.2 Não entregar a documentação exigida no edital; 
 
 17.1.3 Apresentar documentação falsa; 
 
   17.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
 
 17.1.5 Não mantiver a proposta; 
 
 17.1.6 Falhar na execução do contrato; 
 
 17.1.7 Fraudar a execução do contrato; 
 
 17.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
 17.1.9 Declarar informações falsas; e 
 
   17.1.10 Cometer fraude fiscal. 
 
17.2 As sanções descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 
administração pública. 
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17.3 As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf. 
 
18- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

18.1– Todo esse processo se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 
1993 e suas respectivas alterações posteriores, e Lei Federal 10.520/2002, bem como 
na Lei Complementares 123/2006. 
 

19- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1 - Não poderá participar desta licitação, dirigentes ou servidor da Prefeitura, 
conforme o disposto na Lei n º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, caso em que a 
contratada sujeitar-se-á às penalidades cabíveis; 
 
19.2- Os casos omissos no Presente Edital serão resolvidos pela Equipe de apoio e pela 
Pregoeira desta Prefeitura; 
 
19.3– Para o presente certame não serão necessários garantias (Art. 55, VI); 
 
19.4- Fazem parte deste Edital: 
• Termos de Referência (Anexo I); 

• Modelo de Proposta (Anexo II); 

• Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo III); 

• Declaração de Conhecimento das Obrigações (Anexo IV); 

• Minuta da Ata Registro de Preço (Anexo V); 

• Minuta do Contrato (Anexo VI) 

• Declaração de Porte da Empresa (Anexo VII); 

• Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo VIII). 

 
20 - DOMICILIO E FORO 
 

20.1- O domicílio do foro será para todos os efeitos legais o da comarca de Arenápolis, 
onde serão julgadas as questões judiciais decorrentes do contrato firmado com a 
empresa vencedora desta Licitação, renunciando-se a outro por mais privilegiado que 
seja ou pareça. 

 

Arenapolis – MT, 28 de Abril de 2020. 
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______________________ 

Regina Lúcia de Souza 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 
 

 

1. Objeto 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DE 
ARENAPOLIS/MT, de acordo com o Termo de Referência e demais condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
2. Justificativa 
2.1. Os materiais solicitados serão fornecidos e administrados na população, incluindo 
crianças, idosos, jovens, adultos, mulheres grávidas, pessoas com deficiência física, 
mentais e cadeirantes, mediante as prescrições médicas, cujo os atendimentos serão 
efetuados nos postos de saúde do Municipio, onde todos os postos possuem Médicos, 
Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem capacitados para tais procedimentos. 

 

3. Descrição da prestação de serviços a serem executados: 
3.1 Os itens a serem adquiridos, através de Certame Licitatório, assim como as 
Unidades de Medidas, são os constantes na Planilha abaixo: 
ITE
M 

DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

01 ACICLOVIR 5 % 
CREME 10 G 

400 UNIDADE  2,47 988,00 

02 
ACICLOVIR 200 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

2.000 UNIDADE 
 

 0,26 520,00 

03 
ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO 
100 MG COMPRIMIDO 

30.000 UNIDADE  0,20 6.000,00 

04 
ÁCIDO ASCÓRBICO 
100 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 5 ML 

3.600 UNIDADE  0,62 2.232,00 

05 
ÁCIDO FÓLICO 5 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

15.000 UNIDADE  0,19 2.850,00 

06 

ÁCIDO VALPRÓICO 
(VALPROATO DE 
SODIO) 50 MG/ML 
XAROPE 100 ML 
ELENCO ESTADUAL 

200 UNIDADE  3,68 736,00 

07 ACIDO VALPROICO 
(VALPROATO DE 

3.000 UNIDADE  0,53 1.590,00 
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SODIO) 250 MG 
CÁPSULA 

08 

ÁCIDO VALPRÓICO 
(VALPROATO DE 
SÓDIO) 500 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

15.000 UNIDADE  0,50 7.500,00 

09 
ÁGUA DESTILADA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
10 ML 

4.200 UNIDADE  0,17 714,00 

10 
ALBENDAZOL 40 
MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 10 ML 

3.000 UNIDADE 
 

 1,14 3.420,00 

11 
ALBENDAZOL 400 MG 
COMPRIMIDO 
MASTIGÁVEL 

9.000 UNIDADE  0,75 6.750,00 

12 
ALENDRONATO DE 
SÓDIO 70 MG 
COMPRIMIDO 

1.500 UNIDADE  0,30 450,00 

13 
ALOPURINOL 100 MG 
COMPRIMIDO 

1.500 UNIDADE 
 

 0,09 135,00 

14 
AMINOFILINA 24 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML 

200 UNIDADE  0,98 196,00 

15 
AMIODARONA, 
CLORIDRATO 100 MG 
COMPRIMIDO 

6.000 UNIDADE  1,37 8.220,00 

16 
AMIODARONA, 
CLORIDRATO 200 MG 
COMPRIMIDO 

2.400 UNIDADE 
 

 0,69 1.656,00 

17 

AMIODARONA, 
CLORIDRATO 50 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 3 ML 

100 UNIDADE  2,40 240,00 

18 

AMITRIPTILINA, 
CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

18.000 UNIDADE  0,28 5.040,00 

19 
AMOXICILINA 50 
MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO 150 ML 

300 UNIDADE  4,25 1.275,00 

20 
AMOXICILINA 50 
MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO 60 ML 

600 UNIDADE  4,02 2.412,00 

21 

AMOXICILINA + 
CLAVULANATO DE 
POTÁSSIO 500 MG + 
125 MG COMPRIMIDO 

7.000 UNIDADE 
 

 1,68 11.760,00 

22 AMOXICILINA 500 MG 
CÁPSULA 

10.000 UNIDADE  0,18 1.800,00 
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23 
AMPICILINA 500 MG 
PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

600 UNIDADE  2,00 1.200,00 

24 
ANLODIPINO, 
BESILATO 10 MG 
COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE 
 

 0,07 840,00 

25 
ANLODIPINO, 
BESILATO 5 MG 
COMPRIMIDO 

15.000 UNIDADE  0,33 4.950,00 

26 ATENOLOL 50 MG 
COMPRIMIDO 

20.000 UNIDADE  0,08 1.600,00 

27 
ATROPINA, SULFATO 
0,25 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 

200 UNIDADE 
 

 0,37 74,00 

28 

AZITROMICINA 40 
MG/ML 600 MG PÓ 
PARA SUSPENSÃO 15 
ML 

600 UNIDADE  7,04 4.224,00 

29 
AZITROMICINA 500 
MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

9.000 UNIDADE  0,63 5.670,00 

30 
BACLOFENO 10 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

3.600   0,20 720,00 

31 

BENZILPENICILINA 
BENZATINA 1.200.000 
UI PÓ PARA 
SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 

1.500 UNIDADE 
 

 10,09 15.135,00 

32 

BENZILPENICILINA 
BENZATINA 600.000 
UI PÓ PARA 
SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 

600 UNIDADE  8,99 5.394,00 

33 

BIPERIDENO, 
CLORIDRATO 2 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

7.200 UNIDADE  0,28 2.016,00 

34 
BROMOPRIDA 4 
MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 20 ML 

600 UNIDADE  1,32 792,00 

35 BROMOPRIDA 10 MG 
COMPRIMIDO 

6.000 UNIDADE 
 

 0,22 1.320,00 

36 
BROMOPRIDA 5 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

3.000 UNIDADE  1,25 3.750,00 

37 
CAPTOPRIL 25 MG 
COMPRIMIDO 

2.400 UNIDADE 
 

 0,03 72,00 

38 CAPTOPRIL 50 MG 
COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE  0,29 3.480,00 
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39 

CARBAMAZEPINA 20 
MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 100 ML ELENCO 
ESTADUAL 

250 UNIDADE  12,37 3.092,50 

40 
CARBAMAZEPINA 200 
MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

21.000 UNIDADE 
 

 0,14 2.940,00 

41 CARBAMAZEPINA 400 
MG COMPRIMIDO 

3.600 UNIDADE  0,64 2.304,00 

42 

CARBONATO DE 
CÁLCIO + 
COLECALCIFEROL 600 
MG + 400 UI 
COMPRIMIDO 

7.200 UNIDADE  0,11 792,00 

43 
CARBONATO DE LÍTIO 
300 MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

9.000 UNIDADE 
 

 0,52 4.680,00 

44 CARVEDILOL 12,5 MG 
COMPRIMIDO 

9.000 UNIDADE  0,41 3.690,00 

45 
CARVEDILOL 25 MG 
COMPRIMIDO 

6.000 UNIDADE  0,64 3.840,00 

46 CARVEDILOL 3,125 
MG COMPRIMIDO 

15.000 UNIDADE 
 

 0,63 9.450,00 

47 CEFALEXINA 500 MG 
COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE 
 

 0,30 3.600,00 

48 
CEFALEXINA 50 
MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 100 ML 

240 UNIDADE  7,44 1.785,60 

49 
CEFALEXINA 50 
MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 60 ML 

360 UNIDADE  6,36 2.289,60 

50 
CEFTRIAXONA SÓDICA 
1G PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL IV 

3.000 UNIDADE  11,05 33.150,00 

51 
CETOCONAZOL 200 
MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

3.600 UNIDADE  0,20 720,00 

52 CETOCONAZOL 2% 
CREME 30 G 

600 UNIDADE  2,33 1.398,00 

53 
CETOCONAZOL 2% 
XAMPU 100 ML 

360 UNIDADE 
 

 5,23 1.882,80 

54 

CETOPROFENO 100 
mg PÓ PARA 
SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 

2.400 UNIDADE  3,16 7.584,00 

55 
CETOPROFENO 50 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

1.800 UNIDADE 
 

 1,43 2.574,00 

56 CINARIZINA 25 MG 
COMPRIMIDO 

6.000 UNIDADE  0,13 780,00 
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57 

CIPROFLOXACINO, 
CLORIDRATO 500 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

12.000 UNIDADE  0,26 3.120,00 

58 
CLONAZEPAM 0,5 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

3.600 UNIDADE 
 

 0,11 396,00 

59 
CLONAZEPAM 2,5 
MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 20 ML 

300 UNIDADE  2,06 618,00 

60 
CLONAZEPAN 2 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

12.000 UNIDADE  0,06 720,00 

61 

CLORPROMAZINA, 
CLORIDRATO 100 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

9.000 UNIDADE 
 

 0,40 3.600,00 

62 

CLORPROMAZINA, 
CLORIDRATO 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
5 ML 

200 UNIDADE  1,12 224,00 

63 
CLORPROMAZINA, 
CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 

3.600 UNIDADE  0,36 1.296,00 

64 
DEXAMETASONA 0,1 
MG/ML ELIXIR 100 ML 

600 UNIDADE 
 

 1,58 948,00 

65 DEXAMETASONA 4 MG 
COMPRIMIDO 

4.000 UNIDADE  0,80 3.200,00 

66 

DEXAMETASONA, 
FOSFATO DISSÓDICO 
4 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2,5 ML 

3.600 UNIDADE  0,74 2.664,00 

67 
DEXCLORFENIRAMINA
, MALEATO 0,4 MG/ML 
XAROPE 100 ML 

900 UNIDADE 
 

 1,10 990,00 

68 
DEXCLORFENIRAMINA
, MALEATO 2 MG 
COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE  0,08 240,00 

69 
DIAZEPAM 10 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

24.000 UNIDADE  0,10 2.400,00 

70 
DIAZEPAM 5 MG 
COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE 
 

 0,08 240,00 

71 
DIAZEPAM 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
2 ML 

400 UNIDADE  0,75 300,00 

72 

DICLOFENACO 
POTÁSSICO 25 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
3 ML 

1.200 UNIDADE  0,72 864,00 
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73 DIGOXINA 0,25 MG 
COMPRIMIDO 

4.500 UNIDADE 
 

 0,06 270,00 

74 
DIMENIDRINATO + 
PIRIDOXINA (DRAMIM 
B6 IM) 

200 UNIDADE  2,29 458,00 

75 

DIMENIDRINATO + 
PIRIDOXINA + 
GLICOSE + FRUTOSE 
3 + 5 + 100 + 100 
MG/ML INJ. 10 ML 
(DRAMIM B6 EV) 

200 UNIDADE  4,15 830,00 

76 
DIMETICONA 75 
MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 15 ML 

600 UNIDADE 
 

 1,01 606,00 

77 DIPIRONA SÓDICA 
500 MG COMPRIMIDO 

36.000 UNIDADE  0,35 12.600,00 

78 
DIPIRONA SÓDICA 
500 MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 10 ML 

1.000 UNIDADE 
 

 0,73 730,00 

79 
DIPIRONA SÓDICA 
500 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

3.600 UNIDADE  0,50 1.800,00 

80 

DOBUTAMINA, 
CLORIDRATO 12,5 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 20 ML 

100 UNIDADE  6,18 618,00 

81 

DOPAMINA, 
CLORIDRATO 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
10 ML 

100 UNIDADE  2,07 207,00 

82 
DOXAZOSINA, 
MESILATO 4 MG 
COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE 
 

 1,36 4.080,00 

83 ENALAPRIL, MALEATO 
20 MG COMPRIMIDO 

36.000 UNIDADE  0,06 2.160,00 

84 ENALAPRIL, MALEATO 
05 MG COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE  0,17 510,00 

85 
EPINEFRINA 1 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
1 ML 

400 UNIDADE 
 

 2,54 1.016,00 

86 
ERGOMETRINA 0,2 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 

200 UNIDADE  2,35 470,00 

87 

ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO + 
DIPIRONA SÓDICA 4 
+ 500 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
5 ML 

3.600 UNIDADE  2,48 8.928,00 

88 ESCOPOLAMINA, 1.200 UNIDADE  1,19 1.428,00 
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BUTILBROMETO 20 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 

 

89 ESPIRONOLACTONA 
25 MG COMPRIMIDO 

15.000 UNIDADE  0,19 2.850,00 

90 

ETILEFRINA, 
CLORIDRATO 10 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 

200 UNIDADE  1,34 268,00 

91 
FENITOÍNA SÓDICA 
100 MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

9.000 UNIDADE 
 

 0,18 1.620,00 

92 
FENITOÍNA SÓDICA 
50 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 5 ML 

200 UNIDADE  3,17 634,00 

93 
FENOBARBITAL 100 
MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

22.000 UNIDADE  0,14 3.080,00 

94 
FENOBARBITAL 100 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

300 UNIDADE 
 

 1,97 591,00 

95 

FENOBARBITAL 40 
MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 20 ML ELENCO 
ESTADUAL 

300 UNIDADE  3,58 1.074,00 

96 

FENOTEROL, 
BROMIDRATO 5 
MG/ML SOLUÇÃO 
PARA NEBULIZAÇÃO 
20 ML 

300 UNIDADE  4,16 1.248,00 

97 
FLUCONAZOL 150 MG 
CÁPSULA 

3.000 UNIDADE 
 

 0,52 1.560,00 

98 

FLUOXETINA, 
CLORIDRATO 20 MG 
CÁPSULA ELENCO 
ESTADUAL 

22.000 UNIDADE  0,06 1.320,00 

99 
FUROSEMIDA 10 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

600 UNIDADE  0,70 420,00 

100 FUROSEMIDA 40 MG 
COMPRIMIDO 

15.000 UNIDADE 
 

 0,12 1.800,00 

101 

GENTAMICINA, 
SULFATO 80 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
2 ML ELENCO 
ESTADUAL 

900 UNIDADE  1,44 1.296,00 

102 
GLICOSE 50 % 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
10 ML 

600 UNIDADE  0,30 180,00 

103 HALOPERIDOL 5 350 UNIDADE  2,28 798,00 



 

 _________________________ 
  
 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

Rua Presidente costa e Silva, Nº105E – Vila Nova – Arenápolis – MT – CEP 78.420-000 

 Telefone: (65) 3343-1105    

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 

104 HALOPERIDOL 5 MG 
COMPRIMIDO 

9.000 UNIDADE 
 

 0,19 1.710,00 

105 

HALOPERIDOL, 
DECANOATO 50MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
1 ML ELENCO 
ESTADUAL 

210 UNIDADE  8,16 1.713,60 

106 

HIDRALAZINA, 
CLORIDRATO 20 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

200 UNIDADE 
 

 5,28 1.056,00 

107 

HIDROCORTISONA, 
SUCCINATO SÓDICO 
100MG PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

400 UNIDADE  2,79 1.116,00 

108 

HIDROCORTISONA, 
SUCCINATO SÓDICO 
500MG PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

1.200 UNIDADE  5,95 7.140,00 

109 

HIDRÓXIDO DE 
ALUMÍNIO 60 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 100 
ML 

600 UNIDADE 
 

 2,47 1.482,00 

110 
IBUPROFENO 50 
MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 30 ML 

900 UNIDADE  1,74 1.566,00 

111 IBUPROFENO 300 MG 
COMPRIMIDO 

15.000 UNIDADE  0,15 2.250,00 

112 
IBUPROFENO 600 MG 
COMPRIMIDO 

36.000 UNIDADE 
 

 0,23 8.280,00 

113 
IMIPRAMINA, 
CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 

3.600 UNIDADE  0,33 1.188,00 

114 

IPRATRÓPIO, 
BROMETO 0,25 MG/ML 
SOLUÇÃO PARA 
INALAÇÃO 20 ML 

200 UNIDADE  1,08 216,00 

115 
ISOSSORBIDA, 
MONONITRATO 20 MG 
COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE  0,19 570,00 

116 

ISOSSORBIDA, 
DINITRATO 5 MG 
COMPRIMIDO 
SUBLINGUAL 

1.500 UNIDADE 
 

 3,19 4.785,00 

117 
ITRACONAZOL 100 MG 
CÁPSULA 

2.000 UNIDADE  1,18 2.360,00 

118 IVERMECTINA 6 MG 
COMPRIMIDO 

1.000 UNIDADE 
 

 0,35 350,00 
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119 

LEVODOPA + 
CARBIDOPA 250 + 25 
MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

6.000 UNIDADE  0,69 4.140,00 

120 LEVOMEPROMAZINA 
100 MG 

6.000 UNIDADE  0,74 4.440,00 

121 LEVOMEPROMAZINA 
25 MG 

1.500 UNIDADE 
 

 0,37 555,00 

122 

LEVOTIROXINA 
SÓDICA 100 MCG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

9.000 UNIDADE  0,12 1.080,00 

123 

LEVOTIROXINA 
SÓDICA 25 MCG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

12.000 UNIDADE  0,10 1.200,00 

124 

LEVOTIROXINA 
SÓDICA 50 MCG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

12.000 UNIDADE 
 

 0,11 1.320,00 

125 

LIDOCAÍNA, 
CLORIDRATO 20 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 20 ML 

300 UNIDADE  5,95 1.785,00 

126 
LIDOCAÍNA, 
CLORIDRATO 20 MG/G 
GEL 30 G 

600 UNIDADE  4,25 2.550,00 

127 
LORATADINA 1 MG/ML 
XAROPE 100 ML 

600 UNIDADE 
 

 2,85 1.710,00 

128 LORATADINA 10 MG 
COMPRIMIDO 

4.500 UNIDADE  0,14 630,00 

129 METILDOPA 500 MG 
COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE  1,07 12.840,00 

130 

METRONIDAZOL 
(BENZOILMETRONIDA
ZOL) 40 MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL 100 
ML 

300 UNIDADE 
 

 6,39 1.917,00 

131 

METRONIDAZOL + 
NISTATINA 100 MG + 
20.000 UI/G CREME 
VAGINAL 50 G 

600 UNIDADE  3,32 1.992,00 

132 METRONIDAZOL 400 
MG COMPRIMIDO 

8.000 UNIDADE  0,68 5.440,00 

133 
MICONAZOL, NITRATO 
2% CREME VAGINAL 
50G 

450 UNIDADE 
 

 15,31 6.889,50 

134 
MIDAZOLAM, 
CLORIDRATO 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

200 UNIDADE  1,84 368,00 
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3 ML 

135 

MORFINA, SULFATO 
10 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 
IM/EV 

300 UNIDADE  3,23 969,00 

136 

MORFINA, SULFATO 
0,2 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 
IM/EV 

300   5,23 1.569,00 

137 MORFINA, SULFATO 
10 MG COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE 
 

 0,37 4.440,00 

138 

NEOMICINA + 
BACITRACINA 5 + 250 
MG + UI/G POMADA 
10 G 

600 UNIDADE  1,90 1.140,00 

139 NIFEDIPINO 10 MG 
COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE 
 

 0,24 2.880,00 

140 
NIFEDIPINO 20 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

24.000 UNIDADE  0,08 1.920,00 

141 
NISTATINA 100.000 
UI/ML SUSPENSÃO 
ORAL 30 ML 

150 UNIDADE  3,58 537,00 

142 NITROFURANTOÍNA 
100 MG COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE 
 

 0,33 990,0 

143 
NOREPINEFRINA 2 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 4  ML 

200 UNIDADE  2,21 442,00 

144 

ÓLEO MINERAL 
(VASELINA LÍQUIDA / 
PETROLATO) 
SOLUÇÃO ORAL 100 
ML 

360 UNIDADE  4,25 1.530,00 

145 
OMEPRAZOL 20 MG 
CÁPSULA 

36.000 UNIDADE 
 

 0,06 2.160,00 

146 
ONDANSETRONA, 
CLORIDRATO 8 MG 
COMPRIMIDO 

600 UNIDADE  2,11 1.266,00 

147 

OXIBUTININA, 
CLORIDRATO 5 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

9.600 UNIDADE  0,80 7.680,00 

148 
PARACETAMOL 200 
MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 15 ML 

600 UNIDADE 
 

 0,91 546,00 

149 PARACETAMOL 500 
MG COMPRIMIDO 

18.000 UNIDADE  0,05 900,00 

150 
PARACETAMOL 750 
MG COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE  2,27 27.240,00 

151 PERMANGANATO DE 1.200 UNIDADE  0,25 300,00 
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POTÁSSIO 100 MG 
COMPRIMIDO 

 

152 
PREDNISOLONA 3 
MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 100 ML 

600 UNIDADE  6,97 4.182,00 

153 
PREDNISONA 20 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

12.000 UNIDADE  0,23 2.760,00 

154 
PREDNISONA 5 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

6.000 UNIDADE 
 

 0,07 420,00 

155 
PROMETAZINA, 
CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 

12.000 UNIDADE  0,13 1.560,00 

156 

PROMETAZINA, 
CLORIDRATO 25 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

800 UNIDADE  2,02 1.616,00 

157 
PROPRANOLOL, 
CLORIDRATO 10 MG 
COMPRIMIDO 

3.000 UNIDADE 
 

 0,13 390,00 

158 

RANITIDINA, 
CLORIDRATO 150 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

6.000 UNIDADE  0,11 660,00 

159 

RANITIDINA, 
CLORIDRATO 25 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 

3.000 UNIDADE  0,53 1.590,00 

160 
RISPERIDONA 2 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

12.000 UNIDADE  0,19 2.280,00 

161 
RISPERIDONA 1 MG 
COMPRIMIDO ELENCO 
ESTADUAL 

6.000 UNIDADE 
 

 0,31 1.860,00 

162 

SAIS PARA 
REIDRATAÇÃO ORAL 
(NaCl 3,5G + Glicose 
20G + Citrato Na 2,9G 
+ KCl 1,5G) 27,9 G PÓ 
PARA SOLUÇÃO 

1.200 UNIDADE  0,66 792,00 

163 SECNIDAZOL 1.000 
MG COMPRIMIDO 

1.200 UNIDADE 
 

 0,54 648,00 

164 SINVASTATINA 20 MG 
COMPRIMIDO 

24.000 UNIDADE  0,08 1.920,00 

165 SINVASTATINA 40 MG 
COMPRIMIDO 

9.000 UNIDADE  0,12 1.080,00 

166 
SULFADIAZINA DE 
PRATA 1% ( TOPICO ) 
30 MG 

600 UNIDADE 
 

 6,12 3.672,00 
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167 
SULFADIAZINA DE 
PRATA 1% ( TOPICO ) 
400 G 

120 UNIDADE  52,55 6.306,00 

168 

SULFAMETOXAZOL + 
TRIMETOPRIMA 40 + 
8 MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 100 ML ELENCO 
ESTADUAL 

150 UNIDADE  2,96 444,00 

169 
SULFAMETOXAZOL+T
RIMETOPRIMA 40+8 
MG/ML FRASCO 60 ML 

300 UNIDADE 
 

 4,86 1.458,00 

170 
SULFAMETOXAZOL+T
RIMETOPRIMA 400+ 
80 MG COMPRIMIDO 

7.200 UNIDADE  0,11 792,00 

171 

SULFATO FERROSO 
(25MG/ML DE FERRO 
ELEMENTAR) 125 
MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 30 ML ELENCO 
ESTADUAL 

500 UNIDADE  0,90 450,00 

172 
SULFATO FERROSO 
40MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL 

15.000 UNIDADE 
 

 0,05 750,00 

173 
TERBUTALINA 0,5 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL  1 ML 

200 UNIDADE  2,12 424,00 

174 
TRAMADOL, 
CLORIDRATO 50 MG 
CÁPSULA 

12.000 UNIDADE  0,30 3.600,00 

175 

TRAMADOL, 
CLORIDRATO 50 
MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 

3.000 UNIDADE 
 

 1,07 3.210,00 

176 
VERAPAMIL, 
CLORIDRATO 80 MG 
COMPRIMIDO 

1.000 UNIDADE  0,16 160,00 

177 

VITAMINAS DO 
COMPLEXO B 
(B1,B2,B3,B6,B12) 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
2 ML 

3.600 UNIDADE  0,78 2.808,00 

 

4. Custo Estimado: 
  4.1 O custo estimado é no valor Total dos itens é de R$ 468.523,60 (QUATROCENTOS 
E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS), conforme cotação de preços feita pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo 
com as exigências legais. 
 
5.Previsão Orçamentária: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
2057- MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 
DOT.0334-06.021.10.303.0014.2057.3390.32.00.00.00- mat. de distribuição 
gratuita 
 

5. Local de Entrega: 
5.1.O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) na Farmácia Municipal, cito à Avenida 
Castelo Branco, s/nº, Vila Nova, Arenapolis/MT, a qual deve ser realizada na 
conformidade da Autorização de Fornecimento, na presença de servidores 
devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em 
dia e horário comercial. 
 
6. Prazo de Entrega: 
6.1.Os produtos objeto desta contratação deverão ser entregues parceladamente no 
prazo de até 12 (doze) meses, porém o prazo para cada entrega deverá ser feita no 
prazo máximo de 10(dez) dias, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de 
prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE; 
6.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega, sem justificativa formal aceita 
pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados. 
 
7. Da Qualidade Dos Produtos: 
7.1.Os produtos devem ser: 
 7.1.1.entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas 
individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 
   7.1.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com a legislação vigente 
aplicada, serão rejeitados pela Secretaria de Saúde. 
 
 7.2 Da Identificação Dos Produtos: 
 7.2.1 Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo: 
a) nome e website do fabricante; 
b) data do término da garantia; 

c) dados para acionamento da garantia. 
 
 7.3 Qualificações Dos Proponentes 
7. 3.1 Enviar juntamente com a proposta Número de Registro de Medicamento, que 
seja especifico do item Licitado emitido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), ou cópia da publicação no D.O.U., para ser consultado junto ao 
site do órgão competente no momento da licitação. 
Link ANVISA: http://sngpc.anvisa.gov.br/ConsultaMedicamento/index.asp ou 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/ ou 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/ 
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 7.3.1.1 Produtos isentos de registro deverão apresentar a legislação específica no 
qual o mesmo se enquadra podendo ser apresentada de maneira impressa ou virtual; 
 7.3.1.2 Produtos importados deverão apresentar documentos que comprovem sua 
qualidade podendo ser apresentados de maneira impressa ou virtual; e/ou amostras 
para serem inspecionadas pelos técnicos; 
 7.3.2 Produtos que no seu descritivo exija amostra, a empresa que não apresentar 
a mesma estará automaticamente desclassificada. 
 7.3.2.1 Amostras insuficientes, ou que não atendam o termo de referência 
completamente, ou de qualidade inferior ao solicitado serão avaliados pelos técnicos e 
poderão dentro de uma relação custo benefício eventualmente serem aceitos, levando 
em consideração principalmente a relação da qualidade do produto pelo preço 
ofertado. 
 
8. Da Garantia Dos Produtos: 
8.1.Os medicamentos no ato da entrega deverão ter prazo de validade mínima de 
12(doze) meses contados do atesto da nota fiscal. 
 
9. Condições De Recebimento E Aceitação Dos Produtos: 
9.1.O recebimento será realizado pela Farmacêutica/ Bioquímica responsável pela 
Farmácia Municipal. 
9.2.Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Autorização de 
Fornecimento. 
 
10. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 
8.666/1993, e ainda: 
10.1.1 PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF) / Fatura encontra 
lavrada sem incorreções. 
a) A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser 
prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para 
verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância. 
10.2.2 DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos 
e conseqüente aceitação. 
10.3 Após o recebimento provisório o(a) servidor (a) responsável atestará a Nota Fiscal 
se constatado que os produtos atendem ao solicitado; 
10.4 Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido na Autorização de 
Fornecimento, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo 
de até 05(cinco) dias úteis contados da notificação; 
 

 10.4.1 Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que 
deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova 
contagem de prazo para o recebimento definitivo; 
10.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
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solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
10.6 A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a 
Prefeitura Municipal de Arenapolis/MT. 
 
11. A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses QUANDO: 
11.1. houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e a 
Autorização de Fornecimento; 
11.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em 
desacordo com o discriminado na Autorização de Fornecimento; 
11.3. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem 
impróprios para o uso, ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 
 
12. Do Pagamento: 
12.1. Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a 
CONTRATANTE devidamente preenchida; 
12.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção; 
12.3. A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência 
e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta 
corrente da CONTRATADA; 
12.4. O prazo previsto para pagamento que será de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada; 
12.5. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou 
incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir 
da data da sua representação; 
12.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a 
garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho; 
 
13. Acompanhamento e Fiscalização: 
13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante do Poder 
Executivo Municipal ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato e de tudo dará ciência à Secretaria Municipal de Administração. 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14. Vigência da Ata de Registro de Preços: 
14.1. A ata de registro de preços que será firmado entre as partes terá vigência de 12 
(doze) meses corridos, contados a partir da assinatura. 
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15. Obrigações da detentora da Ata de Registro de Preços: 
15.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

15.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
15.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
15.4. Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta de preços e edital de 
licitação e anexos.  

 

 
____________________________________ 
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENDES 

CPF Nº 395.516.521-34 
Secretária Mun. de Saúde  
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ANEXO II 

PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020 

Modelo Proposta 
 
A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arenapolis/MT  
Sra. Regina Lúcia de Souza 
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. ____/2020 
 

Empresa proponente: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: 

CEP: Cidade/Estado: 

Telefones: E-mail: 

Banco: 

Agência: Conta Corrente: 

Representante Legal: 

RG: CPF: 
 

Item Descrição Unid. 
Medida 

Qtd. Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

       
       

 
a) Valor Total:  (valor por extenso) 
b) Validade da Proposta: 90 dias 
c) Prazo de disponibilidade: conforme edital. 
d) PREÇO UNITÁRIO E TOTAL expressos em reais por algarismos e/ou por extenso, 
fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para 
preços unitários quanto para os totais sem previsão inflacionária incluindo todos os 
custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal 
e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou 
indireto) deste Edital. 

 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO III 

PREGAO ELETRONICO Nº ___/2020 
 
 

(MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL 4.358/2002) 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ____/2020 
 
 
 
A Empresa ............................................................................. , inscrito no CNPJ 
n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no .......... e 
do CPF no ..................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 
 
 
 

..........................., .........de ................. de 2020. 
 

(data) 
 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV 

PREGAO ELETRONICO Nº ___/2020 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
 

 
A empresa  (razão  social)  _  , inscrita no CNPJ  
sob o número   , em atenção ao edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO № ___/2020, DECLARA: 
 
a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da 
documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão 
licitador. 
b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse 
conhecimento, e que visitou os locais de prestação, tendo perfeito conhecimento das 
condições para sua execução. 
c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, 
constantes do edital e minuta do contrato. 
d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos 
ou eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador. 
e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como 
as disposições contidas na Lei № 8.666/1993, suas alterações e demais disposições 
legais. 
f) não ser servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 
 
  ,  de  de 2020. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...... /2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ......./2020 
 

Aos ................ dias do mês de ................. do ano de dois mil e ............., autorizado pelo 

Pregão Eletrônico nº ___/2020, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 

10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 

(alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Municipal nº 011/2015 e Decretos 

Municipais nº 019/2009 e n° 020/2009, que, conjuntamente com as condições a seguir 

estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o 

DETENTOR DA ATA: 

 
1. Consideram-se registrados os preços constantes do relatório em anexo, do 

Detentor da Ata:....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

..................., Inscrição Estadual nº ...................., Inscrição Municipal nº ................, com 

endereço na Rua , nº ...., ......, em ...../...., CEP: ....., fone/fax: (..) ....., e-mail ....., 

neste ato representada por........................., inscrito(a) no CPF sob nº ................... 

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Nota de 

Empenho com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer 

meio, inclusive fac-símile e e-mail, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 

___/2020. 

 
3. Os itens objeto deste PREGÃO deverão ser entregues em até ___ (    ) dias úteis, 

contados do envio da Nota de Empenho, na sede da __________________________, 

localizada na Rua _________________, s/nº – _________ – Arenapolis/MT, no horário 

compreendido entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00. 

 
 3.1 Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar ou prestar os serviços 
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solicitados na Requisição de Empenho da Prefeitura de Arenapolis, mesmo que em 

pequena quantidade. 

 
4. A Ata de Registro de Preços terá vigência até ___ de ______ de _____, a contar da 

data de sua publicação, podendo ser prorrogada até o limite de 12 (doze) meses. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta bancária 

da licitante vencedora no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota 

Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante. 

 

 5.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
 5.2 O Município de Arenapolis-MT reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para 

pagamento se os medicamentos fornecidos não estiverem em conformidade com as 

exigências apresentadas em Edital. 

 
 5.3 A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome 

da _____________________, CNPJ nº. _____________________, indicando o número de 

conta-corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os 

materiais/serviços fornecidos. 

 
 5.4 Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados 

da apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC, entre a data em que deveria ter sido 

adimplida a obrigação e efetivo pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 

8.666/1993). 

 
6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, 

com os praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador. 

 
7. Os medicamentos serão entregues provisoriamente e o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente 

aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da prestação dos serviços, ou imediatamente 
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quando for o caso. 

 
8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a 

seguir discriminado(s): 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
2057- MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 
DOT.0334-06.021.10.303.0014.2057.3390.32.00.00.00- mat. de distribuição gratuita 

 

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações 

com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do 

art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas 

no item 28 do edital e subitens do edital de Pregão Eletrônico nº ___/2020, que desta 

Ata faz parte integrante. 

 
11. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2020. 

 
12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus 

dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico nº ___/2020, as Notas de Empenho com os 

termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 

disposições. 

 
13. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto da Ata de Registro de Preços 

será realizada pela secretaria_________, e do servidor __________, conforme portaria 

___/2020, a qual atuara no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos 

materiais e execução destes: 

 
14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão 

dirimidas no Foro da Comarca de Arenapolis/MT, esgotadas as vias administrativas. 

 
15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de 
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igual teor e forma, que vão assinadas pelo Sr. JOSE MAURO FIGUEIREDO, Prefeito em 

exercício de Arenapolis/MT, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas. 

 
 

 

 

JOSE MAURO FIGUEIREDO – 

PREFEITO MUNICIPAL  

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 

Testemunhas:  

Nome: 
__________________ Assinatura:    

Nome: 
__________________ Assinatura:    

 
 

NOME 

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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1 – SUPORTE LEGAL 

3 – FATO GERADOR CONTRATUAL 

 
 

ANEXO VI 

PREGAO ELETRONICO Nº ___/2020 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº000/020 
 

O  MUNICÍPIO  DE  _  , Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 
público  interno,  com  sede  administrativa  à            ,  n.       ,           CEP:  - , 
devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda- CNPJ sob o n.  , neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, 
pelo Prefeito Municipal Senhor  ,  
brasileiro,       , residente e domiciliado à    , n.      ,      nesta cidade de       – MT,  
portador da Cédula de  Identidade  – Registro Geral n.      SSP/     e inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.  , que 
doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado  a 
empresa   , 
devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
- CNPJ sob o n.        e Inscrição Estadual sob o n.     , com Certidão Negativa de  
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à     Dívida Ativa da União nº   
 _, estabelecida à Rua  , n. , 
representado  neste  ato  pelo  seu   
 , brasileiro (a), estado civil, profissão, residente 
(ENDEREÇO COMPLETO), portador da Cédula de Identidade – Registro Geral №       
(órgão expedidor) e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério   da  Fazenda  
sob o n.  , chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem 
celebrar  o  presente  contrato  nos  termos  do  processo  licitatório  nº        /          
de  de          de   ,  realizado  na  modalidade  de  Pregão  Eletrônico  nº    /2020  
com abertura  em    de    de     ,  mediante  as  cláusulas  e  condições  a  seguir   
estabelecidas: 
 

1.1 - Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº. 
8.666 de 21 de Junho de 1.993, suas alterações e das convenções estabelecidas neste 
instrumento. 
 

2 – OBJETO 
2.1– Constitui objeto deste Contrato REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA 
FARMACIA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS/MT, de acordo com o Termo de 
Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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4 – REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho 
homologatório exarado pelo Prefeito Municipal de Arenapolis, concernente à Licitação 
instaurada na modalidade de PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO N° ___/2020, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da 
Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º 
da lei nº. 8.666/93. 
 

 

4.1 – De conformidade com os termos da Licitação, o regime de execução, na forma 
da Lei, será o de execução indireta, na modalidade por preço Global, nos termos 
estatuídos pelo Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93. 
 

 5 – DO VALOR E PAGAMENTO           
5.1– O preço global para aquisição dos produtos, ora adquiridos, será de R$ ( ). 
5.2– Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal, subsequente a entrega dos itens licitados. 
5.3- O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item 
fornecido, de acordo com o especificado na Ordem de Entrega. 
5.4- Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas. 
5.5- Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
5.6- O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”; 
5.7- As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 
5.8- A seu critério, a Contratante poderá utilizar valores devidos à Contratada, 
relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com a 
Contratante, decorrente de imposição de multa por violação de cláusulas do contrato. 
 

 6 – DOS PRODUTOS           
6.1- O presente instrumento tem por objetivo adquiri os produtos, conforme planilha 
que segue: 
 

Item Descrição Unid. 
Medida 

Qtd. Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 
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6.2- O recebimento dos objetos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde 
que: 
   6.2.1- Esteja compatível com esta Licitação; 
 6.2.2- Não apresente avaria ou adulteração; 
6.3– A entrega dos produtos desta licitação deverá ser feita nos locais indicados nas 
requisições, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução. 
6.4- Recebimento dos Produtos: 
6.4.1- Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando 
estiverem dentro das exigências do Edital; 
6.4.2- Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o  
acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos será realizada por 
funcionários nomeados pelas Secretarias; 
 

6.4.3 O Município de Arenápolis/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com 
atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e 
seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o 
registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93. 
6.5- Caberá à Licitante Vencedora: 
 6.5.1- Transportar, por sua conta e risco, o(s) objeto(s) objeto deste Termo de 
Referência, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de 
transporte; 
 6.5.2– Substituir produtos que apresentem defeito de fabricação. 
6.6 – Os medicamentos no ato da entrega deverão ter prazo de validade 
mínima de 12(doze) meses contados do atesto da nota fiscal. 
 

 7 – DAS DESPESAS           
7.1. Para o valor das despesas decorrentes deste contrato será efetuada a Nota de Empenho 
Global, sendo que o Contratado encaminhara para a Prefeitura de Arenapolis, a Nota Fiscal 
com a descrição dos itens para realização do pagamento. 
 

 8 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA            
 
8.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas do presente Contrato 
correrão à rubrica orçamentária previstas no Orçamento Anual do Município do 
Exercício de citadas abaixo: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
2057- MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 
DOT.0334-06.021.10.303.0014.2057.3390.32.00.00.00- mat. de distribuição 
gratuita 
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 9 – PRAZOS  
9.1– Os produtos deverão ser entregues num prazo máximo de 10 (dez) dias, logo 
após a contratada receber AF (Autorização de Fornecimento), sob pena de decair do 
direito à aquisição, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 
8666/93 e suas alterações. 
9.2- Em caso de recusa dos produtos pelas Secretaria de Saúde de Arenapolis /MT 
será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo 
o produto ser substituído pela Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias da devolução, 
quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoante dispõe o 
artigo 69 da Lei nº 8.666/93; 
9.3- A Vigência do presente  contrato é  até  , a contar da data de sua 
assinatura, prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei. 
 

 10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1 – Entregar os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria de 
Saúde, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 
10.2- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria de Saúde, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente 
e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega dos produtos 
de sua responsabilidade; 
10.3- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade na 
entrega dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 
10.4- A falta de quaisquer dos PRODUTOS que compete ao presente contrato, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 
inexecução da entrega objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 
10.5- Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência; 
10.6- Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 
10.7- Fiscalizar o perfeito cumprimento na entrega dos produtos a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 
10.8- Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, 
devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
10.9- A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 
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acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões 
acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
10.10– Entregar os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a 
proposta apresentada; 
10.11– A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência deste contrato, as 
mesmas condições de habilitação, especialmente quanto à regularidade com FGTS e 
INSS; 
10.12- Os produtos ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender 
às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 
competentes de controle de fiscalização de qualidade industrial ABNT, INMETRO, 
ANVISA, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições 
contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
10.13- Obrigatoriedade de que, quando da entrega dos bens adquiridos, o fornecedor 
entregue a Nota Fiscal preenchida com o código GTIN e dos campos do Grupo K, das 
notas fiscais correspondentes. 
 

 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE          
11.1- Fornecer a contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a 
ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
11.2- Efetuar o pagamento à contratada nas condições estabelecidas neste Edital; 
11.3- Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada durante o recebimento do objeto; 
11.4- Nenhum pagamento será efetuado à contratada detentora do contrato, 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de 
direito reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
11.5- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

 12 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO           
12.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
I - unilateralmente pela Contratante: 
a) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
II - por acordo das partes: 
a) o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços/entrega, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
b) em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico 
financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6º do artigo 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
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 13 - DAS PENALIDADES          
13.1- Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das 
demais penalidades legais, aquele que: 
 13.1.1- Cometer fraude fiscal; 
 13.1.2- Apresentar documento falso; 
 13.1.3- Fizer declaração falsa; 
 13.1.4- Comportar-se de modo inidôneo; 
 13.1.5- Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido; 
 13.16- Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
 13.1.7- Não mantiver a proposta. 
 
13.2- O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 
 13.2.1- A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com a Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT, e poderá cumular com as 
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 6.9. b; 
 13.3- Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos 
produtos/serviços, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções 
administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 

b) Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 
serão aplicadas multa de 0,5% (meio por cento) sobre o atraso na prestação de 
serviços, e até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de 
preço no caso de rescisão por culpa do fornecedor; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Arenapolis - MT, por prazo não superior a 02 
(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será 
aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos 
conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 
8.883/94; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de 
acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 
10.520/2002; 
13.4- Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de 
Arenapolis - MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada 
possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal; 
 13.4.1- Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da 
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Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado 
para execução pela Procuradoria Municipal; 
13.5- Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
13.6- Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 13.3, c, d, deste Contrato, inclusive a reabilitação 
perante a Administração Pública. 
 

 14 - DOS ILÍCITOS PENAIS          
14.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 
na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

 15 – RESCISÃO           
15.1 – A rescisão do presente contrato pode ser de acordo com o estabelecido nos 
artigos 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 15.1.1– constituem motivos para rescisão sem indenização: 
 15.1.1.1– o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato; 
 15.1.1.2– a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
 15.1.1.3– o cometimento reiterado de falta na sua execução; 
 15.1.1.4– a decretação de falência ou insolvência civil; 
 15.1.1.5– a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios; 
 15.1.1.6– razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no 
processo licitatório a que se refere o Contrato; 

 15.1.1.7– ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada 
impeditiva da execução do contrato; 15.1.1.8- A inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 
conforme art. 77 da lei 8666/93. 

 

 16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DE CONTRATO           
16.1- Fica o (a)  servidor (a)  , portador (a) do  CPF n° 
 , designado  pela  Portaria ___/2020,  de      

de     de  , responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente 
contrato, de acordo com os parágrafos 1° e 2° do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, e 
atualizações posteriores, independentemente de qualquer outra supervisão, 
assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela 
CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. 
16.2 A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados. 
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16.3 Todas as AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em 
geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por 
escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
16.4 Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
16.5- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

 17 – DA PUBLICAÇÃO           
17-1 - O presente TERMO DE CONTRATO será publicado por extrato, no Jornal Oficial 
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nos termos do parágrafo único do 
art. 61 da Lei nº 8.666/1993, corrente as despesas as expensas da CONTRATANTE. 
 

 18 - DO FORO            
18.1 Aplica-se ao contrato e dos casos omissos as disposições estabelecidas na lei 
8.666/1993 e suas alterações. 
18.2 As partes contratantes elegem o foro de Arenapolis - MT como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
18.3 E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias 
de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da 
CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 
 

  /MT,  de  de 2020. 
 
________________ 
Prefeito Municipal 

 
 

 

CONTRATADA 
 
Portaria___/2020 
 
Testemunhas 
 

 

Nome RG CPF 
 

 

Nome RG CPF 

 



 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis – MT – CEP 78.420-000 

Telefone: (65) 3343-1105  

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

 

O presente Contrato foi analisado e aprovado nesta data, pela Assessoria Jurídica da 
Administração. 
 
 
Assessoria Jurídica: 



  __________ • ___ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis – MT – CEP 78.420-000 

Telefone: (65) 3343-1105  

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

ANEXO VII 

PREGAO ELETRONICO Nº ____/2020 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA 
 
 

A    Proponente    , com 
sede em   inscrita no CNPJ sob 
n.º  , nos termos do Edital nº      /      declara, para fins 
de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os 
requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os trâmites 
processuais deste processo de credenciamento, no sentido de antecipar informações a 
respeito do porte da empresa. 
 
Asseguro, quando solicitado pela contratante, a comprovação dos dados aqui 
inseridos, sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro. 
 
Por ser a presente declaração a manifestação fiel e expressa de minha livre vontade, 
firmo este documento, para os fins de direito. 
 
Local e Data 
 
 

Identificação e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO) 
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ANEXO VIII 

 

MODELO OPCIONAL DE ATESTADO ATESTADO  

(OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos (ou declaramos) que  a empresa     , inscrita no
 CNPJ (MF) nº   , inscrição estadual nº 
   ,   estabelecida  no  (a)    , 
executa/entrega (ou  executou/entregou) serviços/produtos de 
  para este órgão (ou para esta empresa). 
 
 
Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa 
foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o 
desabone comercial ou tecnicamente. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo do emissor 


