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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015
REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE:
Nº.:
TIPO:
DATA DA ABERTURA:
HORA DA ABERTURA:
LOCAL:

PREGÃO PRESENCIAL
063/2015
MENOR PREÇO POR ITEM
21/07/2015
08:00 h – horário oficial de Cuiabá/MT
Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT
1. PREÂMBULO

1.1. O Município de Juína-MT, com sede a na Travessa Emmanuel, 605, centro, pelo seu Pregoeiro designado pela
Portaria Municipal n.º 6.234/2015, torna público, que fará realizar em sessão pública, no dia, horário e local acima
indicados, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob forma de
REGISTRO DE PREÇOS, o qual será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º
10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e Lei complementar 147/2014 Decreto Municipal n.º
488/2006, e 369/2014, além das demais normas pertinentes e das condições estabelecidas no presente Edital e
seus Anexos.
1.2. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização da
sessão pública na data prevista, fica a mesma, adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e
horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário.
2. DAS DEFINIÇÕES
2.1. Sistema de Registro de Preços – SRP: o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
2.2. Ata de Registro de Preços: o documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para
futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
2.3. Órgão gerenciador: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preço.
2.3.1. Fica esclarecido que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE gerenciará a Ata de Registro de Preços, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, conforme preceitos legais, termos e condições constantes no
presente edital de licitações e Ata de Registro de Preços.
3. DO OBJETO
3.1. O Pregão Presencial tem por objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
3.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12 (doze) meses, com entregas
em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as necessidades deste Município.
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3.3. Os itens objetos deste edital deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentandose a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas do ramo pertinente aos objetos licitados que atenderem a todas
as normas legalmente constituídas e que satisfaçam as exigências de apresentação de documentos e anexos
fixadas neste edital.
4.2. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos
e Leis aplicáveis.
4.3. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, sendo que o Município de Juína/MT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
4.4. É vedada a participação de empresa:
a) em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
em liquidação;
b) declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera de Governo da Federação e, caso participe do
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93;
c) suspensa de licitar junto ao Município de Juína/MT;
d) reunida em consórcio ou coligação;
e) cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa
licitante;
f) estrangeiras que não funcionem no País;
g) que possuam em seu quadro as pessoas de que tratam o artigo 9º da Lei 8.666/93.
4.5. Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
5. DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
5.1. No dia, horário e local, designados para recebimento dos envelopes, a empresa licitante deverá apresentar um
representante para credenciamento, MUNIDO DE CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL COM
TODAS AS ALTERAÇÕES OU CONSOLIDADO, autenticado em cartório ou por servidor público designado, em
todas as páginas, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao
horário previsto para a sua abertura, nas formas abaixo:
a) tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que lhe confira poderes expressos para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira
de identidade ou outro documento equivalente com foto;
b) se representante legal, deverá procuração por instrumento público ou particular, da qual deverá constar
ainda a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública, com firma reconhecida em cartório,
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acompanhada do ato constitutivo da empresa, que comprove a legitimidade do outorgante. Obrigatória a
apresentação de documento de identidade ou outro documento equivalente com foto.
5.2. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores, desde que seja apresentado os documentos
relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação implicará de imediato, na
impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor
recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
5.3. CERTIDÃO, de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte da empresa junto a
Junta Comercial, ou Declaração firmada por contador.(quando for o caso).
5.4. Todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes da entrega dos envelopes, a
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, de que conhece e aceita inteiro teor
do edital, e se for o caso declarar que a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, de acordo com a Lei Complementar nº. A ausência da declaração constitui motivo para a
exclusão da licitante do certame.
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins licitatórios do Pregão 063/2015, que a empresa............................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº....................................,
possui todos os requisitos exigidos para habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, que
conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, que recebeu todos os documentos e informações
necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação, que
DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidade
à declarante.
Juína/MT, ___ de ______________ de 2015.
_______________________________________
(nome e assinatura do declarante)
(número da cédula de identidade do declarante)
OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO

5.5. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 5.1, terão poderes para
usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, manifestar após a declaração do vencedor, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estarão
registrados todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da
Proponente.
5.6. Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
5.7. Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma empresa licitante, sob
pena de exclusão sumária das representadas do certame.
5.8. O representante credenciado que, por força maior, ausentar-se da sessão do pregão poderá nomear outrem
com poderes para lhe representar, desde que seu documento de credenciamento lhe dê poderes para
substabelecer. Uma vez designado seu substituto, fica vedado o seu retorno.
5.9. Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o
preço constante da proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração do menor preço.
5.10. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras
Proponentes.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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6.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, na sessão
pública de abertura do certame, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal:
ENVELOPE 01: PROPOSTA DE PREÇOS
Município de Juína/MT
Pregão nº. 063/2015
(Razão Social da Proponente e CNPJ)

ENVELOPE 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Município de Juína/MT
Pregão nº. 063/2015
(Razão Social da Proponente e CNPJ)

7. DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” E AMOSTRAS (ENVELOPE 1)
7.1. As licitantes devem levar em consideração, na elaboração de sua proposta de preços, que a satisfação do
objeto desta licitação fica condicionada à emissão de “Nota de Empenho” pelo Município de Juína/MT, sendo que,
para isso, a licitante é a responsável única por todas as despesas de transporte, tributos e quaisquer outras que
recaírem sobre o objeto, inclusive as posteriores advindas da entrega dos bens objeto desta licitação.
7.2. A proposta deverá ser redigida em 01 (uma) via, (podendo ser usado conforme o modelo abaixo), contendo,
as quantidades, marcas, discriminação do objeto que apresente com precisão as especificações do produto
ofertado, prazo de entrega, valor unitário e total com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando
apenas duas casas decimais após a vírgula, em algarismo e por extenso; conter, de forma clara e inequívoca, as
especificações detalhadas do objeto proposto na conformidade do Anexo I e demais especificações que permitam
aferir com precisão o solicitado em Edital, estando impressa em papel timbrado ou editorada por computador, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da
proponente, apresentando, ainda, a indicação do número deste pregão, dia e hora de sua realização.
7.2.1. As licitantes interessadas em ofertar preços para os produtos correspondentes aos itens 01, 03 a 26 e
28 a 64, deverão apresentar AMOSTRAS dos itens, para a avaliação do atendimento da especificação
exigida, bem como a qualidade do produto, por uma Comissão Técnica, LOGO APÓS O CREDENCIAMENTO.
(dispensado amostra dos itens 02 e 27, pois são medicamentos da portaria 344/1998)
7.2.2 CASO A LICITANTE NÃO APRESENTE REFERIDA AMOSTRA conforme disposto acima, SERÁ
DESCLASSIFICADA, LOGO, NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO CERTAME, PARA OS RESPECTIVOS ITENS.
7.2.3. Modelo Sugerido:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015.
PROPOSTA DE PREÇOS
Proposta que faz a empresa __________________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº
______________________________ e inscrição estadual nº _________________________________,
estabelecida no endereço (rua, n°, Bairro, cidade, Estado, CEP), para atendimento do objeto destinado à
município de Juína/MT, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 063/2015.
Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens a seguir indicados, observadas as especificações de
que trata seus ANEXO I:
ITEM
DESCRIÇÃO
MARCA
UNID.
QTDE.
VALOR
VALOR
UNIT
TOTAL
VALOR TOTAL POR EXTENSO
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta,
observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.
Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos I e minuta da Ata de Registro de Preços, bem
como as demais condições.
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos
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relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.
Os dados da nossa empresa são:
a) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________
b) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:____________________
De acordo com a legislação em vigor, eu, ___________________________, CPF/MF nº
_________________________, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações
constantes desta ficha de cadastro.
_____________________________, ____ de ______________ de
_______________________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
7.3. A proponente deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (email), mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos
se a licitante sagrar-se vencedora do certame.
7.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão.
Caso o prazo de que trata este subitem não esteja expressamente indicado na proposta, esta será entendida como
válida por 60 (sessenta) dias.
7.4.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta,
ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município de Juína/MT, poderá ser solicitada prorrogação
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.
7.5. A proposta deverá conter a declaração de que a licitante assume perante o Município de Juína/MT o
compromisso de entregar o objeto no prazo e condições especificadas no Anexo I.
7.5.1. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e
comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao
recebimento definitivo dos produtos.
7.6. A proponente adjudicada obriga-se a garantir que o objeto deste edital serão fornecidos de acordo com as
especificações definidas na proposta, respeitando o estabelecido no Edital e isentos de defeitos.
7.7. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação, tais como, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à
entrega do ora licitado.
7.8. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais
poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma:
a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades previstas mantém-se o preço unitário e corrige-se a quantidade e o preço
total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente mantém-se o preço unitário e a
quantidade, retificando o preço total;
d) erro de adição mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.
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7.9. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade com os
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.
7.10. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não configure
alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos
originais quanto ao mérito.
7.11.1. Os itens serão avaliados no ato de cada entrega efetuada pela empresa, através de servidor responsável
designado para esse fim.
7.12. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse à qualquer título.
7.13. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito exigido neste
edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no item 7.10 à proposta será desclassificada.
7.14. A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances, com pedido
justificado e decisão motivada do Pregoeiro.
7.15. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços
propostos;
7. 16. A simples participação neste certame implica em:
7.16.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como
no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração
e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais
atos;
7.16.2. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os materiais, objeto desta licitação em total
conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;
8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” (Envelope 2)
8.1. TODAS AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 02 a documentação abaixo, relativa à
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRAS, conforme artigo 30 e 31 da Lei 8.666/1993, bem como:
a) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal,
na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, declaração na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93, e
declaração na forma do art. 32 § 2º da Lei 8.666/93, conforme o modelo abaixo:
DECLARAÇÃO
(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada à (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que não tem, em seu quadro de
empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante exercendo
funções de gerência, que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente Pregão.
Juína/MT, ___ de ______________ de 2015.
_______________________________________
(nome e assinatura do declarante)
(número da cédula de identidade do declarante)
OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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8.2. AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS RELACIONADOS ABAIXO:
CONFORME DO ARTIGO 27 A 31, DA LEI 8666/93;
a) RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: (PESSOA JURIDICA)
Conforme do Artigo 29, da Lei 8666/93;
I- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ);
II- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
III- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União e
Contribuições Federais), expedidas pela Secretaria da Receita Federal; (Podendo ser a certidão
unificada, de acordo com a Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014)
IV- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, referente ICMS/IPVA, emitida pela Secretaria de
Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante;
V- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); (Podendo ser a certidão unificada, de
acordo com a Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014)
VI- Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF;
VII- Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
VIII- Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio da licitante;
b) RELATIVO À QUALIFICAÇÃO JURIDICA:
12.5.1. Comprovação da autorização de Funcionamento da empresa participante emitida pela
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde ou Cópia autenticas
da publicação no D.O.U, de acordo com a Lei 9.782, de 26.01.1999 – Anexo II e a Medida Provisória nº
2190- 34, de 23.08.2001 (renovação anual nos casos de: Distribuidora, importadora, armazenadora,
transportadora, embaladora e re-embaladora de medicamentos e insumo específicos);
12.5.1.1 Apresentar Alvará de Funcionamento da Empresa emitido pela Vigilância Sanitária
Municipal ou Estadual;
12.5.2. Certificado de Registro de Produto, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no D.O.U. devendo este
ser identificado com o n.º do item a que se refere os documentos expedidos pela internet poderão
ser apresentados em forma original sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua
autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações, que ficarão arquivados no
referido processo licitatório.
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12.5.2.1 Caso o produto cotado seja dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o
produto de registro.
12.5.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos
emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, ou
cópia autenticada da publicação do D.O.U; devendo este ser identificado com o n.º do item a que se
refere no caso de produto importado é também necessária a apresentação do Certificado de Boas
Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de
inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira.
12.5.4. Autorização de Funcionamento Especial da empresa participante junto à Anvisa – Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária, para comercialização de Psicotrópicos (atualizada), publicada no
D.O.U. (ITEM 02 E 27).
b) RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com validade de 90 (noventa) dias
após a expedição, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.
8.3. Os documentos exigidos, conforme o artigo 32 da Lei 8.666/1993 deverão ser apresentados, em original ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente
ou pelo Pregoeiro ou por servidor da Equipe de Apoio.
8.4 Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante, ou seja, se matriz,
documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que somente são emitidos em nome da matriz.
8.5. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão válidos
até 60 (sessenta) dias após a expedição, ressalvado o item 8.2, “c”, I.
8.6. Documentos apresentados com a validade expirada, passíveis de obtenção pelos meios eletrônicos, o
Pregoeiro ou Equipe de Apoio fará a verificação no site oficial do respectivo órgão e, se comprovada a regularidade
fiscal, será juntado aos autos o respectivo documento.
8.6.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inabilitada.
9. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
9.1. Concluída a fase de credenciamento, conforme Item 5 deste, o Pregoeiro não mais aceitará participação de
novas proponentes, dando-se início à abertura da sessão com o recebimento dos envelopes.
9.2. Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação verbal das interessadas,
dando-se início ao recebimento dos envelopes 1 - “Proposta de Preços” e 2 - “Documentos de Habilitação”, sendo
que as proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão.
9.3. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções que se fizerem
necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horário subsequente determinado na
sessão pelo Pregoeiro.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
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10.1. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita conferência de sua conformidade com as
exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes.
10.1.1. A análise das propostas será feita pelo Pregoeiro, subsidiada tecnicamente por Equipe Técnica, e visará ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
10.2. Cumprido o subitem 10.1, serão desclassificadas as propostas que:
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos, bem como a qualquer dispositivo
legal vigente;
b) não cumprirem todos os requisitos da Qualificação Técnica;
c) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação, comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;
d) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem baseada na proposta
das demais licitantes.
10.3. Para fins de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM.
10.4. O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos
e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço para participarem dos lances verbais.
10.5. Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 10.4, serão classificadas
as propostas subsequentes que apresentarem o menor preço, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor
preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
10.6. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme subitem 10.5,
a ordem de classificação para esses lances será definida através de sorteio, independentemente do número de
licitantes.
10.7. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital, as classificadas se
recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de preços será adotado como critério de
desempate o sorteio, nos termos do artigo 45, §2º, da Lei 8.666/93.
11. DOS LANCES VERBAIS
11.1. Às licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, sempre de valores distintos e decrescentes em relação a de menor preço, iniciando-se pelo autor da
proposta de maior valor, observado o subitem 10.4.
11.2. No intuito de dar celeridade aos lances, evitando-se dispêndio de tempo e diálogo protelatório na sessão,
todos os representantes serão convidados a permanecer no recinto da sessão com seus aparelhos celulares
desligados, podendo utilizá-los, a critério do Pregoeiro, somente em caso de contatar com a empresa a qual
representa, obedecido o subitem 11.3. deste Edital.
11.3. O tempo para apresentação de lances será de 03 (três) minutos, quando não cumprido considerar-se- á, para
fim de julgamento, o lance anterior, resultando, desta forma, na desistência de ofertar novo lance.
11.4. A desistência em apresentar lance verbal implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e
manutenção do último valor apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
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11.5. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequencia
dos lances seguintes.
11.6. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação da oferta de lances verbais, na forma
do subitem 11.4, caso a proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.
11.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades
cabíveis.
11.8. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o
valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá declarar vencedora e adjudicar a proposta
ou encaminhar para decisão superior.
11.9. Caso haja apenas uma proposta válida, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para
que seja obtido melhor preço.
11.10. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva.
11.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, constante do processo.
12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
12.1. No critério de julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido classificada,
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM.
12.2. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada,
conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
12.3. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope II, contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, nos termos da
Lei 10.520/2002.
12.4. Constatado o atendimento pleno das exigências habilitatórias, será adjudicada à proponente vencedora o
objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
12.5. Se a proposta não for aceita ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a)
examinará as subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração e declaração
daquela que preencha plenamente os requisitos do edital.
12.6. Após declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para
obtenção de melhor preço.
12.7. Os envelopes das demais proponentes ficarão de posse da Administração por um período de 30 (trinta) dias,
que os disponibilizará após o atendimento do objeto. Após esse prazo, caso os referidos envelopes não sejam
retirados por seus proprietários, serão fragmentados.
12.8. Da sessão, lavrar-se-á Ata Circunstancial, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a
mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e, as licitantes presentes que desejarem fazê-la.
13. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA ÀS ME E EPP
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13.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte, será
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 DE 2006 e Lei complementar 147/2014,
conforme segue:
13.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada desde que esta também não seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;
13.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no subitem 13.1.1, mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) minutos,
situação em que passará à condição de primeira colocada;
13.1.3. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes na ordem de classificação, que se enquadrem no subitem
13.1.1, para o exercício do mesmo direito;
13.1.4. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no
subitem 13.1.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro
lugar;
13.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 13.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
13.3. A regularidade fiscal da microempresa e da empresa de pequeno porte, só será exigida para efeito de
contratação, que se dará com a emissão da nota de empenho e/ou assinatura do contrato, mas a mesma deverá
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação,
mesmo que esta apresente restrição.
13.3.1. À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a requerimento da interessada e a critério da Administração Pública, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
13.4. A não-regularização no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções legais cabíveis, sendo facultado ao Município de Juína/MT convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificação.
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante, de imediato e motivadamente, poderá manifestar a intenção de
recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata do processo. A falta de manifestação, na sessão, importará decadência do direito de recurso.
14.2. O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro oficial do Município de Juína/MT.
14.3. A licitante poderá também apresentar as razões de recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a
termo na respectiva ata, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões no prazo de
3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo.
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14.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo apenas para o item sob recurso. 14.5. Se não
reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Prefeito
Municipal, o qual proferirá no prazo de 03 (três) dias úteis, decisão definitiva antes da homologação do
procedimento.
14.6. Não serão aceitos recursos enviados por fax ou e-mail e as razões só serão aceitas se enviadas por escrito,
em original, e protocolada neste Departamento de Licitações, com Endereço na Travessa Emmanuel, 605, Centro,
Juína/MT, ou registradas verbalmente na sessão.
14.7. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pelo Prefeito Municipal importará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
14.8. Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro, não será procedida a adjudicação do objeto à possível proponente
vencedora.
14.9. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto à licitante vencedora.
14.10. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, através de
comunicação por escrito, via fax ou e-mail.
14.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitação deste
Município.
15. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
15.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02
(dois) dias úteis antes da data designado para a abertura dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as
falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, cabendo á Pregoeiro decidir sobre a impugnação no
prazo de até 24 horas.
15.1.1. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital, deverão ser encaminhados por
escrito, devidamente instruídas contendo (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato, se possível, email), bem como protocoladas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Juína, localizado na
Travessa Emmanuel, 605, Centro, Tel.: (66) 3566-8302, no prazo de até 02 (dias) dias úteis, antes da data fixada
para recebimento das propostas, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira das 7:30 às 11:30 horas na
data que trata o item 15.1.
15.2. Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fax ou e-mail, somente por escrito, em original,
protocolados no Departamento de Licitações, e dentro dos respectivos prazos legais.
15.3. Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz de afetar a formulação
das propostas, será designado nova data para a realização do certame, quando será novamente publicado pelos
mesmos meios inicialmente divulgados.
15.4. A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro no Departamento de Licitações do Município de Juína do
Estado de Mato Grosso.
15.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste pregão até o trânsito
em julgado pertinente à decisão.
15.6. Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, o Pregoeiro poderá, por iniciativa própria
ou em consequência de manifestação ou solicitação de esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos
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termos do Edital que não influenciem na elaboração das propostas de preços. Estas modificações serão feitas
mediante a emissão de errata.
16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos do Tesouro Municipal, consignados no
Orçamento do Poder Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Homologado o resultado da licitação e respeitada à ordem de classificação, será formalizada a Ata de
Registro de Preços.
17.2. Homologada a licitação o Município de Juína/MT, através do Pregoeiro designado, convocará a Proponente
vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar a Ata de Registro de Preços, podendo este prazo ser
prorrogado, a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;
17.3. Salvo motivo justificado e aceito pelo Município de Juína/MT, através do Pregoeiro designado, o licitante
decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, se não comparecer ao
local, na data e horário designados para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
17.4. Na assinatura da Ata, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as
quais deverão ser mantidas pelo licitante durante sua vigência.
17.5. Caso o licitante vencedor não faça a comprovação referida no subitem anterior ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem
de classificação, para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assiná-la, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e demais cominações legais.
17.6. A critério da Administração Municipal, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada à empresa
vencedora através de serviço postal, fax, correio-eletrônico, ou outro meio disponível, devendo a empresa
vencedora atestar seu recebimento no mesmo prazo indicado na cláusula 17.2.
17.7. Firmada a Ata de Registro de Preços entre o licitante vencedor e Município de Juína/MT, seus signatários
passarão a denominar-se: Fornecedor Registrado e Órgão Gerenciador, respectivamente.
17.8. A Ata poderá ser firmada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, devidamente munido,
respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identificação do(s) licitante(s) vencedor(es).
17.9. Ao firmar a Ata, o Fornecedor Registrado, quando solicitado pelo Órgão Gerenciador, obriga-se a entregar os
produtos a ele adjudicados.
17.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura.
17.11. As prestações ou contratações adicionais não poderão exceder ao limite estabelecido no §1° do artigo 65
da Lei nº 8.666/93 - 25% (vinte e cinco por cento).
18. DA EMISSÃO DAS REQUISIÇÕES
18.1. O Município de Juína/MT, através do ordenador da despesa, respeitada a ordem de registro, selecionará os
fornecedores para os quais serão emitidas as OC – Ordem de Compra, quando necessário.
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18.2. O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará
sujeito às sanções previstas neste Edital.
18.3. Quando comprovada a hipótese acima descrita, o Município convocará obedecida a ordem de classificação, o
próximo fornecedor registrado no SRP.
19. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
19.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital caberão respectivamente à
Secretaria Municipal de Administração, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos,
nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
19.2. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso não previsto neste edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete
ônus para o Município ou modificação na contratação.
19.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente
pelo Fornecedor Registrado, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a
adoção de medidas convenientes.
19.4. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem
adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos,
soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da
Ata de Registro de Preços.
19.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do
Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas
perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da
execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e
imputados às falhas em suas atividades.
20. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
20.1. São obrigações do fornecedor registrado:
a) assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias corridos, contados da sua notificação;
b) manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na
presente Ata de Registro de preços;
c) comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
d) atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do objeto da ata de registro de preços;
e) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa
concordância do Órgão Gerenciador.
f) Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual,
caso haja, será dado por escrito.
g) a adjudicatária responderá, solidariamente, pelos atos praticados pela firma subcontratada, relacionados com o
objeto deste edital;
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h) promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital;
i) retirar as Requisições referentes ao objeto do presente Pregão no Município de Juína/MT, Departamento de
Compras, situado na Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.
j) aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº
8.666/93;
l) proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos I deste Edital bem
como da Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV);
m) Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário (s) que atenderá (ão) às solicitações dos produtos objeto
deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender
às requisições;
n) cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos.
21. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
21.1. São obrigações do órgão gerenciador:
a) gerenciar a Ata de Registro de Preços:
b) prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigações contraídas;
c) emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização
das entregas, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus
anexos;
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
f) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
h) a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de Preços.
22. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
22.1. A licitante vencedora deverá fornecer os itens solicitados, em estrita conformidade com disposições e
especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos Anexo I, bem como no constante
na minuta da ata de registro de preços Anexo II.
22.1.1. O Fornecedor poderá solicitar a substituição do bem registrado em Ata por outro de mesma espécie e
gênero, porém, de outra marca, desde que apresente laudo do fabricante onde comprove a
similaridade/superioridade da qualidade dos produtos, no caso de ocorrência de fato superveniente, devidamente
comprovado, que independe de sua vontade, sem qualquer acréscimo no valor anteriormente registrado;
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22.1.2. Caberá ao órgão gerenciador a análise técnica e jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição
do produto registrado;
23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante
este Município de Juína/MT, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.
23.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada a
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao
recebimento definitivo dos produtos.
23.2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário/Transferência em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente
em que deverá ser efetivado o crédito.
23.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem
anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
23.4. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua regularidade
fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), e certidão negativa de débitos Trabalhista (CNDT).
23.5. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.
23.6. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata, na ocorrência de fato
superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
23.7. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado
para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e das demais cominações legais.
24.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil,
aplicar, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da contratação em
atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
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IV) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste
Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da
comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Juína/MT, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 10º (décimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no
recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa
de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e
as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para fornecimento dos
itens ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos
termos dos art. 368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a
Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da
decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da
infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.
XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações.
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XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da
Autoridade Superior, nos termos da lei.
25. DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
25.1. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
25.2. A revogação do seu registro poderá ser:
25.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
25.2.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:
a) o fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado:
b) o fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) o fornecedor registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o fornecedor registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
25.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública, nos termos do § 3º do Art. 43, da Lei Federal n°
8.666/93.
26.2. Fica assegurado ao Município de Juína/MT, mediante justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo, e
no interesse da Administração, revogar a presente licitação no todo ou em parte.
26.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
26.4. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta.
26.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa
anuência do Município de Juína/MT.
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26.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis de expediente do
Município de Juína/MT.
26.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa
ao presente Pregão.
26.8. A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para outra data, mediante
prévio aviso.
26.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
26.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
26.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da
proposta.
26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento da licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
26.13. Exigências formais não essenciais, são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no
procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em vantagem a um ou mais licitantes em
detrimento das demais.
26.14. O FORNECEDOR REGISTRADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições da licitação, acréscimos ou
supressões devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei nº 8.666/93.
26.15. A Administração poderá, até a assinatura da ata ou recebimento da Nota de Empenho, inabilitar licitante,
por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que
desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico financeira e a regularidade fiscal da licitante.
Neste caso, o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão
para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo
apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.
26.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
26.17. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do edital ou contrariar qualquer
de seus dispositivos e Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada, em qualquer fase do processo.
26.18. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias, ressalvado o item 8.2, “c”, I do presente edital.
26.19. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório
e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, conforme art.
63 da Lei, 8.666/1993.
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26.20. Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos demais anexos
completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. Dessa forma, todos
os anexos integram o edital, como se nele transcrito fosse, valendo suas condições e estipulações como normas
para o procedimento e para a execução do objeto contratual.
26.21. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a data da realização da sessão
pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
26.22. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e
seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, à Pregoeiro, no Departamento de Licitações, com endereço na
Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.
26.23. A Secretaria Municipal de Administração, através de servidor designado por Portaria, é o responsável pela
fiscalização da Ata de Registro de Preços resultante dessa licitação.
26.24. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica deste Órgão.
26.25. Após o encerramento das fases procedimentais, os envelopes não abertos ficarão à disposição das
licitantes, na posse do(a) pregoeiro(a), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que após esse prazo serão
fragmentados.
26.26. A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação
Diário oficial de contas, Jornal de Grande circulação e no site www.juina.mt.gov.br, e comunicado via e-mail,
quando for o caso.
26.27. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de Fornecimento do objeto
vinculado a este Pregão, as empresas licitantes devem se subordinar ao foro da Justiça Comum, do Foro da
Comarca de Juína/MT, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
27. Constitui parte integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referencia
Anexo II – Minuta Ata de Registro de Preços;

O presente Edital foi
devidamente aprovado
pela Assessoria Jurídica
Municipal.

Juina-MT, 07 de Julho de 2015.

JHONI MICHAEL FREISLEBEN
Pregoeiro Designado
Poder Executivo – Juína-MT
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Descrição e estimativa dos itens;
ITEM QTDE.
1

500

2

1.000

3

200

4

200

5

200

6

2.000

7

150

8

72

9

1.600

DESCRIÇÃO
COLAGENASE COM CLORANFENICOL - COLAGENASE
0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - BISNAGA DE 30G
PROPOFOL 10 MG
20 ML INJ - FRASCO/AMPOLA
DISPENSADO AMOSTRA PORTARIA 344/1998
DEXAMETASONA
ACET.
CLOR.
TIAMINA,
CLOR
.PIRIDOXINA, CIANOCOBALAMINA AMPOLA A+B DANDO
3 ML INJ( Ex. dexaneurim inj) AMPOLA
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (V.T.E.) VIT.E E LICITINA
DE SOJA 200 ML - VIDROS
AGULHA RAQUI SPINAL Nº26 GAX3,5 C/PONTA TIPO
QUINCKE SEM IMPERFEIÇÕES 1ª LINHA AGULHA DE
PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA
VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR
FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. o ENCAIXE CANHÃO/
ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO
BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO
DURANTE A PUNÇÃO. • CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE
PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. •
ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE
DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. •
LATEX FREE (COR BRONZE) COR ROSA.
AGULHA RAQUI SPINAL Nº25 GAX3,5 C/ PONTA TIPO
QUINCKE SEM IMPERFEIÇOES 1ª LINHA AGULHA DE
PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA
VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR
FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. o ENCAIXE CANHÃO/
ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO
BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO
DURANTE A PUNÇÃO. • CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE
PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. •
ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE
DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. •
LATEX FREE (COR AZUL)
AGULHA RAQUI SPINAL Nº22 GAX3,5 C/PONTA TIPO
QUINCKE SEM IMPERFEIÇÕES 1ª LINHA AGULHA DE
PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA
VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR
FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. o ENCAIXE CANHÃO/
ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO
BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO
DURANTE A PUNÇÃO. • CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE
PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR •
ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE
DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. •
LATEX FREE (COR BRANCA)
FIO ALGODAO C/ POLIESTER AZUL "2.0" 75 CM C/AG 1/2
CIR. CIL.4.0 CM (FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA,
OBSTETRICIA) (1 LINHA)
NEOCAINA (HIPERBARICA) CLOR. BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,5% 4 ML PESADA - AMPOLA

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

UNIDADE

R$ 33,00

R$ 16.500,00

UNIDADE

R$ 8,06

R$ 8.060,00

UNIDADE

R$ 15,13

R$ 3.026,00

UNIDADE

R$ 7,00

R$ 1.400,00

UNIDADE

R$ 10,20

R$ 2.040,00

UNIDADE

R$ 10,20

R$ 20.400,00

UNIDADE

R$ 10,20

R$ 1.530,00

UNIDADE

R$ 1,56

R$ 112,32

UNIDADE

R$ 10,20

R$ 16.320,00
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AGULHA EPIDURAL Nº 18GX 3,5 C/BISEL TIPOTUONY C/
PONTA CURVA E CALCANHAR SECO 1ª LINHA.
GEOMETRIA DA PONTA DAS AGULHAS PERIDURAIS
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA OFERECER
MAIOR SENSIBILIDADE DURANTE O PROCEDIMENTO.
BISEL MAIS CURTO QUE O PADRÃO, DESENVOLVIDO
PARA MINIMIZAR A POSSIBILIDADE DE PUNÇÃO
ACIDENTAL DA DURA-MÁTER.
CANHÃO LUER-LOK
INTERNAMENTE CÔNICO GARANTE CONEXÃO SEGURA
E FACILITA INSERÇÃO DO CATETER.
CÂNULA
DEMARCADA EM CM, PROPORCIONANDO PERFEITO
CONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE INSERIDA.
AGULHA EPIDURAL 17GX 3,5 C/ BISEL TIPO TUONY GEOMETRIA DA PONTA DAS AGULHAS PERIDURAIS
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA OFERECER
MAIOR SENSIBILIDADE DURANTE O PROCEDIMENTO.·BISEL MAIS CURTO QUE O PADRÃO, DESENVOLVIDO
PARA MINIMIZAR A POSSIBILIDA DESENVOLVIDO PARA
MINIMIZAR A POSSIBILIDADE DE PUNÇÃO ACIDENTAL
DA DURA-MÁTER. CANHÃO LUER-LOK INTERNAMENTE
CÔNICO GARANTE CONEXÃO SEGURA E FACILITA
INSERÇÃO DO CATETER. CÂNULA DEMARCADA EM CM,
PROPORCIONANDO PERFEITO CONHECIMENTO DA
PROFUNDIDADE INSERIDA. COR CINZA
IBUPROFENO 100 MG/ML - GOTAS - 20 ML ( NAO PODE
SER 50MG/ ML- GENERICO). - VIDROS
APARELHO
PRESSÃO
ADULTO
C/VELCRO
C/
ESTETOSCOPIO(CONJUNTO
ESFIGNOMANOMETRO
COMPLETO) CARACTERÍSTICAS DO CJ. PRESSÃO ART.
ADULTO
NYLON
VELCRO/ESTET:
-MEDIDAS
BRAÇADEIRA ADULTO: 51,0 X 14,0CM - FECHAMENTO EM
VELCRO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100%
POLIAMIDA COM DUPLA CAMADA DE RESINA. VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM
REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. IMPERMEÁVEL
QUE
PERMITE
HIGIENIZAÇÃO,
RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO. - MANGUITO:
BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM
EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE. - CAIXA DE METAL
ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL. MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300
MM/HG. - CONTÉM O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO
VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO
CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO. - PERA
INSULFLADORA:
BORRACHA
VULCANIZADA
COM
SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE
AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE.
FIO NYLON MONOFILAMENTO "4.0" 45 CM (C/AG 3/8 CIR
TRG. 2,5 CM (CUTICULAR)(1ª LINHA)

10

100

11

100

12

300

13

100

14

2.400

15

480

FIO NYLON MONOFILAMENTO "6.0" 45 CM C/AG
CIR.TRG. 1,5 CM(CUTICULAR)( 1ª LINHA)

16

600

FIO NYLON MONOFILAMENTO "5.0" 45 CM C/AG 3/8 CIR.
TRG. 2.0 CM (CUTICULAR)(1ª LINHA)

17

480

18

1.800

19

150

20

480

21

400

22

150

23

1.800

3/8

FIO CAT GUT SIMPLES "2.0" 70 CM C/AG MR ½ CIR.
CIL. 2.0 CM ( AMIDALECTOMIA) (1ª LINHA)
FIO CAT GUT SIMPLES "2.0" 75 CM C/AG ½ CIR.CIL 4.0
CM
(FECHAMENTO
GERAL
,
GINECOLOGIA
,
OBSTETRÍCIA )(1ª LINHA)
NEOCAINA 0,50 % SEM VASO CONSTRITOR (CLOR
BUPIVACAINA) FRASCO AMPOLA
FIO CAT GUT CROMADO "2.0" 75 CM C/AG 1/2 CIR.CIL 4
CM (FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA, BSTETRÍCIA )(
1ª LINHA)
ACET.BETAMETASONA
3
MG/ML+
FOSF.BETAMETASONA 3 MG/ML 1 ML INJ (CELESTONE
SOLUSPAM) AMPOLA
NEOCAINA
0,5 % C/V C/EPINEFRINA (CLOR
BUPIVACAINA) FRASCO AMPOLA
FIO CAT GUT CROMADO "1" 75 CM C/AG 1/2 CIR. CIL. 4,0
CM
(FECHAMENTO
GERAL,
GINECOLOGIA
,
OBSTETRICIA ) (1ª LINHA)

UNIDADE

R$ 10,20

R$ 1.020,00

UNIDADE

R$ 10,20

R$ 1.020,00

UNIDADE

R$ 3,62

R$ 1.086,00

UNIDADE

R$ 193,73

R$ 19.373,00

UNIDADE

R$ 1,20

R$ 2.880,00

UNIDADE

R$ 1,20

R$ 576,00

UNIDADE

R$ 1,20

R$ 720,00

UNIDADE

R$ 3,55

R$ 1.704,00

UNIDADE

R$ 3,55

R$ 6.390,00

UNIDADE

R$ 28,90

R$ 4.335,00

UNIDADE

R$ 3,89

R$ 1.867,20

UNIDADE

R$ 9,89

R$ 3.956,00

UNIDADE

R$ 38,13

R$ 5.719,50

UNIDADE

R$ 3,89

R$ 7.002,00
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24

80

NEOCAINA
0,75
%
S/VASOCONSTRITOR
(CLOR.BUPIVACAINA) FRASCO/AMPOLA

UNIDADE

R$ 55,24

R$ 4.419,20

25

40

NEOCAINA (ISOBARICA) CLOR.BUPIVACAINA 0,5% 4 ML
INJ - AMPOLA

UNIDADE

R$ 12,15

R$ 486,00

26

72

UNIDADE

R$ 1,57

R$ 113,04

27

900

UNIDADE

R$ 6,45

R$ 5.805,00

28

60

UNIDADE

R$ 7,50

R$ 450,00

29

6.000

UNIDADE

R$ 2,73

R$ 16.380,00

30

4.800

UNIDADE

R$ 3,28

R$ 15.744,00

31

3.600

UNIDADE

R$ 4,90

R$ 17.640,00

32

3.600

UNIDADE

R$ 1,15

R$ 4.140,00

FIO ALGODAO C/ POLIESTER AZUL "0" 15X45 S/AGULHA
( 1ª LINHA) - UNIDADE
FENTANILA CITRATO - 0,0785 MG (EQUIVALENTE A
0,05MG DE FENTANILA BASE)
10 ML INJ FRASCO/AMPOLA (NÃO PODE SER SÓ AMPOLA)
DISPENSADO AMOSTRA PORTARIA 344/1998
FITA
ADESIVA
P/
AUTOCLAVE
19MMX30M
CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO
TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO
RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À
BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA
FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE
RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA
EXCELENTE ADESIVIDADE.
ATADURA GESSADA TIPO GIRO INGLES 100 %
ALGODAO
10 CM
X 3 M(1ª LINHA) ATADURAS
GESSADAS
SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA
FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE
QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE
CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO
SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100 %
ALGODÃO E POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO
PARA EVITAR DESFIAMENTO. SÃO INDICADAS PARA
QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO‚ ONDE
A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL‚ COMO POR
EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS‚ LESÕES MUSCULARES‚
CORREÇÕES‚ TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO
EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE
ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO‚ PROPORCIONANDO
MAIOR RENTABILIDADE.
ATADURA GESSADA TIPO GIRO INGLLES 100%
ALGODAO 15 CM X 3 M (1ª LINHA) ATADURAS
GESSADAS
SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA
FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE
QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE
CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO
SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100 %
ALGODÃO E POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO
PARA EVITAR DESFIAMENTO. SÃO INDICADAS PARA
QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO‚ ONDE
A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL‚ COMO POR
EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS‚ LESÕES MUSCULARES‚
CORREÇÕES‚ TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO
EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE
ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO‚ PROPORCIONANDO
MAIOR RENTABILIDADE.
ATADURA GESSADA TIPO GIRO INGLES 100 %
ALGODAO 20 CM X 4 M (1ª LINHA) ATADURAS
GESSADAS SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA
FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE
QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE
CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO
SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100 %
ALGODÃO E POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO
PARA EVITAR DESFIAMENTO. SÃO INDICADAS PARA
QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO‚ ONDE
A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL‚ COMO POR
EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS‚ LESÕES MUSCULARES‚
CORREÇÕES‚ TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO
EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE
ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO‚ PROPORCIONANDO
MAIOR RENTABILIDADE.
ATADURA ORTOPETICA DE FIBRAS 100 % ALGODAO
CRU 15 CM X 1,8 M (1ª LINHA) ATADURAS ORTOPÉDICAS
SÃO ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS DE PURO
ALGODÃO, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS
UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS
FACES.
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ALGODAO HIDROFILO C/ FIBRAS 100% ALGODAO
,MACIO E ABSORVENTE 500 GR CONFECCIONADO COM
FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É
IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉM
500
DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR.
UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTI-SEPSIA DA PELE
ALEM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR QUE
PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO
PRODUTO.
ATADURA ORTOPETICA DE FIBRAS 100 % ALGODAO
CRU 20 CM X1,8 M (1ª LINHA) ATADURAS ORTOPÉDICAS
SÃO ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS DE PURO
3.000
ALGODÃO, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS
UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS
FACES.
ATADURA ORTOPETICA DE FIBRAS 100 % ALGODAO
CRU 10 CMX1,8 M (1ª LINHA) ATADURAS ORTOPÉDICAS
SÃO ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS DE PURO
4.800
ALGODÃO, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS
UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS
FACES.
MALHA TUBULAR ORTOPETICA EM TECIDO 100%
ALGODÃO 10 CMX 15 M( TECIDO TUBULAR
50
CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO, NA COR
CRÚ.ANATÔMICA, MACIA, ANTIALÉRGICA.EMBALAGEM
PLÁSTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL. NÃO ESTÉRIL.).
MALHA TUBULARORTOPETICA EM TECIDO 100%
ALGODÃO 12 CMX 15 M ( TECIDO TUBULAR
50
CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO, NA COR
CRÚ. ANATÔMICA, MACIA, ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM
PLÁSTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL. NÃO ESTÉRIL)
MALHA TUBULAR ORTOPETICA EM TECIDO 100%
ALGODÃO
15
CMX
15M
TECIDO
TUBULAR
50
CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO, NA COR
CRÚ. ANATÔMICA, MACIA, ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM
PLÁSTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL. NÃO ESTÉRIL..
MALHA TUBULAR ORTOPETICA EM TECIDO 100%
ALGODÃO08
CMX
15
M(
TECIDO
TUBULAR
100
CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO, NA COR
CRÚ.ANATÔMICA, MACIA, ANTIALÉRGICA.EMBALAGEM
PLÁSTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL. NÃO ESTÉRIL..)
ATADURA DE CREPOM 100% ALGODAO CRU FIOS DE
ALTA TORÇAO DENSIDADE DE 18 FIO\ CM 10 CM X
1,8MX 4,5 M ESTICADA (1ªLINHA) 13 FIOS- ATADURA DE
CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE
LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE
18.000
COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13
FIOS, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO CRU,
BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE
ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.
ATADURA DE CREPOM 100% ALGODAO CRU C/ FIOS DE
ALTA TORÇAO DENSIDADE DE 18 FIO\CM 15 CMX 1,8MX
4,5 M ESTICADA (1ªLINHA) 13 FIOS-ATADURA DE CREPE,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA X
1,80M(REPOUSO)
SENDO
4,50
M
DE
15.000
COMPRIMENTO(ESTICADA),COR NATURAL, COM 13
FIOS, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO CRU,
BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE
ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.
ATADURA DE CREPOM 100 % ALGODAO CRU FIOS DE
ALTA TORÇAO DENSIDADE DE 18 FIOS\ CM 20 CMX 1,8
M X 4,5 M ESTICADA 13 FIOS (1ªLINHA) 13 FIOS ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20
CM DE LARGURA X 1,80M(REPOUSO) SENDO 4,50 M DE
10.000
COMPRIMENTO(ESTICADA) COR NATURAL, COM 13
FIOS, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO CRU,
BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE
ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

UNIDADE

R$ 22,74

R$ 11.370,00

UNIDADE

R$ 1,36

R$ 4.080,00

UNIDADE

R$ 0,90

R$ 4.320,00

UNIDADE

R$ 8,68

R$ 434,00

UNIDADE

R$ 10,30

R$ 515,00

UNIDADE

R$ 11,20

R$ 560,00

UNIDADE

R$ 8,68

R$ 868,00

UNIDADE

R$ 3,59

R$ 64.620,00

UNIDADE

R$ 4,49

R$ 67.350,00

UNIDADE

R$ 5,39

R$ 53.900,00
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43

44

45

46
47

48
49
50

51

52

53
54

COMPRESSA GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 100% ALGODAO EM
TECIDO TIPO TELA C/ 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 13 FIOS
C/500 UN CADA PACTE -CONFECCIONADAS EM FIOS
100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO
CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X
7,5CM QUANDO FECHADA E 15 X 30CM QUANDO
ABERTAS. SÃO ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS
DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO,
CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. SÃO
3.000
DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO
PARA EVITAR O DESFIAMENTO. AS COMPRESSAS DE
GAZE HIDRÓFILA SÃO INDICADAS PARA ABSORÇÃO DE
SANGUE E EXSUDATOS, LIMPEZA E COBERTURA DE
CURATIVOS EM GERAL E ANTI-SEPSIA DA PELE E/ OU
MUCOSAS PARA PROCEDIMENTOS INVASIVOS. SÃO
UTILIZADAS TAMBÉM PARA CONFECÇÃO DE GAZES
VASELINADAS E FURACINADAS E DE TORUNDAS
(PIPOCAS) PARA USO EM CURATIVOS.
GAZE ROLO TIPO BOBINA/ QUEIJO C/ FIO 100%
ALGODÃO COM 3 DOBRAS E 8 CAMADAS NO FORMATO
91CMX91CM 13 FIOS ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA
(BOBINA) É CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODÃO,
SENDO COMPOSTA POR TRÊS DOBRAS E OITO
CAMADAS NO FORMATO 91CM X 91M. POR SER
ALTAMENTE
ABSORVENTE,
ENCONTRA
LARGA
100
UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS
OPERATÓRIOS, ENTRE OUTROS. A ATADURA GAZE
HIDRÓFILA ENCONTRA
LARGA
UTILIZAÇÃO
EM
CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS,
INCLUSIVE NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, NA
ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATO, NA CONFECÇÃO
DE
GAZES
VASELINADAS
OU
FURACIONADAS,
CHUMAÇOS DE ALGODÃO REVESTIMENTO
EQUIPO
MACROGOTAS
PARA
SOLUÇÕES
PARENTERAIS FLEXIVEL PINÇA ROLETEC/ INJETOR
LATERAL SEM FILTRO (1ªLINHA) DISPOSITIVO PARA
INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE
SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA
PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE
40.000 SOLUÇÃO;
CÂMARA
TRANSPARENTE
PARA
VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL,
PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO
PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS
OBSTRUÇÕES;
CONTROLADOR
DE
FLUXO
(GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER
PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO
FIO NYLON MONOFILAMENTO "3.0" 45 CM C/AG 3/8 CIR
3.600
TRG.3.0 CM (CUTICULAR)(1ª LINHA)
FIO ABSORVÍVEL DE CATGUT CROMADO Nº0 MARROM,
AGULHA CILÍNDRICA ½ CIRC. 4 CM, FIO 75 CM DE
360
COMPRIMENTO Nº 0.
FIO ABSORVÍVEL DE CATGUT CROMADO MARROM,
AGULHA CILÍNDRICA ½ CIRC. 2 CM, FIO 75 CM DE
480
COMPRIMENTO Nº 4.0.
FIO CATGUT SIMPLES "2.0" 75 CM C/AG MR ½ CIR.CIL.
480
2,5 CM (APARELHO DIGESTIVO) (1ªLINHA)
FIO CAT GUT SIMPLES "4.0" C/AGULHA 3 CM 3/8 CIR CIL
480
75 CM
FIO SUTURA POLIGLACTINA "1" C/AG ½ CIR CIL DE 4 CM
COM 70 CM (VIOLETA TRANÇADA ABSORVÍVEL
720
FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) 1ª
LINHA
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA EM TECIDO 100%
ALGODÃO 04 CMX 15 M (TECIDO TUBULAR
100
CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO‚ NA COR CRÚ.
ANATÔMICA‚
MACIA‚
ANTIALÉRGICA.EMBALAGEM
PLÁSTICA TRANSPARENTE‚ INDIVIDUAL. NÃO ESTÉRIL.)
MALHA TUBULAR ORTOPETICA EM TECIDO 100%
ALGODAO
06
CMX
15
M(TECIDO
TUBULAR
100
CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO, NA COR
CRÚ.ANATÔMICA, MACIA, ANTIALÉRGICA.
FIO CAT GUT SIMPLES "3,0" C/AG 3 CM ½ CIR CIL 75 CM
480

UNIDADE

R$ 32,00

R$ 96.000,00

UNIDADE

R$ 47,03

R$ 4.703,00

UNIDADE

R$ 1,82

R$ 72.800,00

UNIDADE

R$ 1,20

R$ 4.320,00

UNIDADE

R$ 3,89

R$ 1.400,40

UNIDADE

R$ 3,89

R$ 1.867,20

UNIDADE

R$ 3,55

R$ 1.704,00

UNIDADE

R$ 3,80

R$ 1.824,00

UNIDADE

R$ 7,20

R$ 5.184,00

UNIDADE

R$ 5,90

R$ 590,00

UNIDADE

R$ 7,18

R$ 718,00

UNIDADE

R$ 3,55

R$ 1.704,00
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55

5

56

100

57

20

58

576

59

3.600

60

500

61

480

62

600

63

288

64

3.000

APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCOPIO INFANTIL
NYLON COM VELCRO O APARELHO DE PRESSÃO
ARTERIAL INFANTIL. É UM APARELHO CONVENCIONAL
QUE POSSUI MANÔMETRO ANERÓIDE (NÃO UTILIZA
LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, CAIXA
INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA
RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE
METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE
SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM NYLON
LAVÁVEL COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE.
POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM
DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE
E PÊRA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA
COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA
DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. IDEAL PARA A
VERIFICAÇÃO EXATA DA PRESSÃO ARTERIAL DE
CRIANÇAS.
DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG +FOSFATO
DISSODICO DE BETAMETASONA 2 MG 1 ML
INJ(DIPROSPAM) AMPOLA
POMADA PARA ASSADURA - 5.000 UI DE RETINOL, 900
UI DE COLECALCIFEROL, 150 MG DE ÓXIDO DE ZINCO E
86,6 MG DE ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU. 45 GR
POMADA (ORIGINAL S/AMENDOA)
FIO NYLON MONOFILAMENTO ".0"75 CM C/AG 1/2
CIR.CIL. 4 CM (FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA,
OBSTETRICIA )(1ª LINHA)
FIO NYLON MONOFILAMENTO "2.0" 45 CM C/ AG 3/8 CIR.
TRG .4.0 CM (cuticular) (1ª LINHA)
EQUIPO
MICROGOTAS
FLEXIVEL
PINÇA
ROLETEC/INJETOR LATERAL(1ª LINHA): DISPOSITIVO
PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE
SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA
PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE
SOLUÇÃO;
CÂMARA
TRANSPARENTE
PARA
VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL,
PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO
PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS
OBSTRUÇÕES;
CONTROLADOR
DE
FLUXO
(GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER
PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO
FIO ABSORVÍVEL DE CATGUT CROMADO MARROM,
AGULHA CILÍNDRICA ½ CIRC. 3 CM, FIO 75 CM DE
COMPRIMENTO Nº 3.0
EQUIPO DE BOMBA PARA INFUSAO DE DROGAS EQUIPO PARA INFUSÕES VIA PARENTERIAL DE
LÍQUIDOS INCOMPATÍVEIS COM O PVC, ESPECÍFICO
PARA BOMBA DE INFUSÃO MODELO LF2001 - COR AZUL
- EQL PP-LF2001 - CAV02 FIO CAT GUT SIMPLES 5.0 C/ AGULHA 2,0 CM ½ CIR CIL
70 CM
EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMPS PARA MULTIPLICAR O
ACESSO VENOSO( 1 LINHA) - DISPOSITIVO PARA
ADMINISTRAÇÃO
DE
MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES;
POSSUI
2
CONECTORES LUER LOCK
FÊMEA
UNIVERSAIS COM TAMPAS; TUBO FLEXÍVEL E
TRANSPARENTE EM PVC DE 60MM DE COMPRIMENTO; 2
CLAMP CORTA FLUXO; CONECTOR 2 VIAS, UM
CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM
PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
GRAU
CIRÚRGICO
E
FILME
TERMOPLÁSTICO,
CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO,
CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE

UNIDADE

R$ 175,00

R$ 875,00

UNIDADE

R$ 11,94

R$ 1.194,00

UNIDADE

R$ 10,88

R$ 217,60

UNIDADE

R$ 1,38

R$ 794,88

UNIDADE

R$ 1,20

R$ 4.320,00

UNIDADE

R$ 1,82

R$ 910,00

UNIDADE

R$ 3,89

R$ 1.867,20

UNIDADE

R$ 38,00

R$ 22.800,00

UNIDADE

R$ 3,55

R$ 1.022,40

UNIDADE

R$ 0,90

R$ 2.700,00

R$ 629.746,94

* As licitantes interessadas em ofertar preços para os produtos correspondentes aos itens acima relacionados,
deverão apresentar AMOSTRAS dos itens, para a avaliação do atendimento da especificação exigida, bem como a
qualidade do produto, por uma Comissão Técnica, LOGO APÓS O CREDENCIAMENTO. (dispensado amostra dos
itens 02 e 27, pois são medicamentos da portaria 344/1998)
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* CASO A LICITANTE NÃO APRESENTE REFERIDA AMOSTRA conforme disposto acima, SERÁ DESCLASSIFICADA,
LOGO, NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO CERTAME, PARA OS RESPECTIVOS ITENS.
1. PRAZO DE ENTREGA
Entregar em até 10 (dez) dias após a emissão e recebimento da Ordem de Compra, os produtos solicitados, nas
quantidades e local estipuladas na Ordem de Compra, sempre acompanhados da Nota Fiscal com especificação e
quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.
2. DOS PRODUTOS
Serão rejeitados no recebimento produtos fornecidos com especificações diferentes das contidas no objeto deste
edital e das informadas na proposta. As especificações dos produtos são especificações consideradas mínimas
poderá o licitante oferecer produto com qualidade superior ao disposto. Todos Itens devem cumprir especificações
técnicas estabelecidas nas normativas do INMETRO/ABNT, tamanho e gramatura, e demais legislações vigentes.
3. FORMA DE PAGAMENTO
Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada a
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao
recebimento definitivo dos produtos. No corpo da Nota Fiscal o contratado deverá indicar os dados bancários para
o recebimento do valor.
A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.
Em existindo documento com o prazo de validade vencido ou irregular, a contratada será notificada pelo fiscal de
contrato para proceder à regularização. A contratada, depois de notificada, terá o prazo de 10 (dez) dias para
proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fiscal de contrato
certificará o fato e submeterá o assunto ao Núcleo Administrativo.
4. PENALIDADES
O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas
previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.
A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10 % (dez por
cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 5% (cinco por cento), incidente sobre
o valor da parte inadimplida.
A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
a) não celebrar a Ata de registro: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 05 anos.
b) deixar de entregar documentação: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 02 anos.
c) apresentar documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 05 anos.
d) atraso da execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 04 anos.
e) não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Adm. Publica por 03 anos.
f) falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Adm. Publica por 05 anos.
g) fraudar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 05 anos.
h) comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 02 anos.
i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 05 anos.
5. REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são irreajustáveis, todavia, após a apresentação da proposta, em razão de ocorrência de fatos
imprevisíveis ou de difícil previsão, o preço poderá ser revisto, para mais ou para menos. Não será aceita como
justificativa para o reequilíbrio econômico financeiro apenas a variação cambial do dólar, será necessário
comprovar o preço equivalente em dólar na época da proposta e o preço atual solicitado por meio de cópias de
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notas fiscais, toda e qualquer comprovação de aumento de custo, deverá ser feita através de nota fiscal na data da
proposta ou superior, e nota fiscal atual.
Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive, tributos, fretes e seguros.
6. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
O prazo de vigência da ata de registro será de 12 (doze) meses.
7. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO LICITANTE
a) gerenciar a Ata de Registro de Preço;
b) notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes;
c) encaminhar cópia da Ata de Registro de Preço aos órgãos parceiros e aos órgãos aderentes;
8. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO FORNECEDOR
a) responder as notificações no prazo estabelecido;
b) apresentar representante da empresa, juntamente com e-mail para o qual serão enviadas as OC, solicitando os
produtos.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° _____/2015
PREGÃO: Nº 063/2015 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel, nº.605, Centro, na cidade de
Juína-MT, neste ato representado pelo ato Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM, brasileiro,
casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o
n.º 340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451, Centro, na cidade de Juína-MT,
doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa ___________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede __________________________, neste ato, representada
pelo Sr.__________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de identidade RG
_____________- SSP/ ___, inscrito no CPF/MF sob o nº _________________, residente e domiciliado na
____________________________, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma
da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei complementar 123/2006 e Lei complementar 147/2014,
Decretos Municipais nº, 488/2006, 369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela
Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei
nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
JUINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME
TERMO DE REFERENCIA, do Edital do Pregão Presencial nº 063/2015.
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº
063/2015 e seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados no
Diário oficial dos Municípios e divulgados em meio eletrônico: www.juina.mt.gov.br.
4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo
valor.
4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando
a igual oportunidade de negociação.
4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvado a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela
concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.
4.5. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este
Município de Juína/MT, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.
4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada a
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao
recebimento definitivo dos produtos.
4.6.1. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário/Transferência em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente
em que deverá ser efetivado o crédito.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente
Ata.
5.2. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(S)
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QTDE.MAX

VALOR
REGISTRADO
UNIT.R$

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do Órgão Gerenciador.
6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais
oriundas das obrigações contraídas;
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8.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalização do fornecimento dos itens, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação
de sanções;
8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus
anexos;
8.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de
estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
8.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos itens objeto deste certame.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias corridos, contados da sua homologação;
9.1.2. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na
presente Ata de Registro de preços;
9.1.3. Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do objeto da ata de registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa
concordância do Órgão Gerenciador.
9.1.6. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do órgão gerenciador, o
qual, caso haja, será dado por escrito.
9.1.7. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital;
9.1.8. Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do presente Pregão no Município de Juína/MT,
Departamento de Compras, situado na Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.
9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal
nº 8.666/93;
9.1.10. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos I deste Edital;
9.1.11. A contratada para a execução do objeto estará obrigada satisfazer todos os requisitos, exigências e
condições estabelecidas no Edital;
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9.1.12. Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário(s) que atenderá (ão) às solicitações dos produtos
objeto deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para
atender às requisições;
9.1.13. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado,
devendo estar incluídas no preço proposto, todas as despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à
perfeita entrega dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração da estimativa de
custos;
9.1.15. Efetuar a entrega dos produtos, objeto deste Pregão, responsabilizando-se com exclusividade por todas as
despesas relativas à entrega, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na
Ordem de Compras.
9.1.16. Comunicar à Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os
motivos que impossibilite o seu cumprimento.
9.1.17. A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.
9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados comprometendo-se a substituí-los, caso
não atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação;
9.1.19. No ato da entrega os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfizer(em) à especificação exigida sera(ão) devolvido(s), à contratada;
9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir as suas expensas, no todo o(s) produto(s)
em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, não atender as especificações, no prazo de
48(Quarenta e oito)horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
9.1.20. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do
contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, que deverá
ter suas solicitações atendidas imediatamente;
9.1.22. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento do objeto desta licitação, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor competente.
9.1.23. Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações dos produtos
objeto deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para
atender às Ordens de Compra;
9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos.
10 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
10.1. A entrega dos produtos/serviços deverá ser feitas a partir do recebimento da Ordem de Compras.
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10.1.1. Entregar em até 10 (dez) dias após a emissão e recebimento da Ordem de Compra, os produtos
e serviços solicitados, nas quantidades e local estipuladas na Ordem de Compra, sempre acompanhados da Nota
Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado.
10.1.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes,
para cumprimento do objeto licitado.
10.2. A aquisição dos produtos será de forma parcelada, de acordo com as necessidades das Secretarias
interessadas, sempre mediante apresentação da Ordem Compras.
10.3. Os Produtos solicitados deverão ser entregues no prazo estabelecido no item 10.1.1., pela empresa
vencedora, sempre acompanhados de cópia da Ordem de Compras e Nota fiscal no local designado na Ordem de
Compras, e quando o local for fora do perímetro urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à
Travessa Emmanuel, 605, Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença de servidores
devidamente autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,
onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.
10.3.1. Quando o município não aceitar os produtos por estarem em desconformidade com o pactuado,
será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens ficarão a disposição da empresa para serem
recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não
superior a 03(três) dias.
10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficará a cargo do servidor responsável pelo
Departamento de Almoxarifado, ou outro servidor designado pela Administração Municipal, que deverá proceder à
avaliação de desempenho e atesto da nota fiscal.
10.5. Os produtos deverão ser entregues conforme especificações e disposições contidas na Proposta apresentada
na Licitação e serão avaliados no ato de cada entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.
10.6. As condições de acondicionamento e transporte dos produtos devem ser conforme determina a Legislação
vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem quaisquer ônus ao município, caso as exigências não sejam
atendidas.
10.7. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas
especificações do objeto, descritas no anexo I, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
10.8. Somente serão aceitos medicamentos, dos quais conste em Nota fiscal, o vencimento dos mesmos.
10.9. Prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo 10 (dez) meses, contados a partir da data da
entrega.
10.10. Se o item for vendido em caixa, deve constar em nota fiscal, a quantidade dentro de cada caixa, bem como
a quantidade de caixas.
11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de
cadastramento de fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
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11.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil,
aplicar, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da contratação em
atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto desta Ata de
Registro de Preços, calculada sobre o valor remanescente da presente;
IV) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste
Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da
comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 10º (décimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no
recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa
de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e
as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para o fornecimento dos
itens ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos
termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a
Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da
decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da
infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.
XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
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XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da
Autoridade Superior, nos termos da lei.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta
Ata de Registro de Preços.
12.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014 e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis
a espécie.
12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente Ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços
durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste Departamento.
12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos do Tesouro Municipal, consignados no
Orçamento do Poder Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente
o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços
que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste
instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.
Juína, de ......... de ...................... de 2015 .

___________________
Prefeito Municipal

____________________
Fornecedor
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Contratante

TESTEMUNHAS: __________
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