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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto:

“A “PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REAGENTES TIPO: TESTE
RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTÍGENO -anti-COVID -19 SARS CoV-2;TESTE
RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IgG e IgM anti-COVID-19 SARS
CoV-2, para atender toda demanda da população na realização de exames dos
usuários do Sistema Único de Saúde –SUS, no CENTRO DE REFERÊNCIA DE
COMBATE AO COVID-19, HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E CENTRO DE
SAÚDE DO ESPIGÃO DO LESTE (DISTRITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT):EM
CONFORMIDADE COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO, QUE
FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 053/2020.

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

Data: 28/09/2020

Local:

Responsável

Horário: 09h00min (horário de Brasília)

Central
de Licitações e Contratos
– Prefeitura
Municipal de São Félix do Araguaia - MT – Avenida Araguaia nº 248 Centro – São
Félix do Araguaia - MT .

PREGOEIRA OFICIAL
LÍDIA BARBOSA DE BRITO
E-mail: pregaosfa@outlook.com
Telefone: (66) 3522-1606

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT E-MAIL:
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PREÂMBULO
EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Administração e Planejamento,
mediante Pregoeira Lídia Barbosa de Brito, designado pela Portaria n. 718/2019 de 14 de
outubro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando
licitação para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com
critério de julgamento (MENOR PREÇO POR ITEM), no modo de disputa ABERTO E
FECHADO;
O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à
modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei
Federal Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 7 de
agosto de 2014, o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto
Municipal, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21 de Junho de
1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital e na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos
1 – LOCAL, DATA E HORA
O Edital completo poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de São Félix do
Araguaia - MT, na Avenida Araguaia nº 248, Bairro Centro, nesta cidade e através do e-mail
pregaosfa@outlook.com e site: www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br (Aba: Licitação). Outras
informações poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3522-1606 no Departamento de
Licitações desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h00 às
17h00. O Departamento de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações
relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos,
a retirada do Edital.
1.1. A sessão pública será dirigida pela pregoeira e equipe de apoio na Sala de

Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, situada na Avenida
Araguaia nº 248, Bairro Centro, nesta cidade, no dia 28 de Setembro de 2020, com início
às 09h00 (nove horas), horário de Brasília.
1.2.
O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em
todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL “Acesso Identificado”.
1.3.
Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal
de São Félix do Araguaia, denominado Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica
da Bolsa de Licitações do Brasil (www.bll.org.br).
CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS:

até:

Cadastro das
as
08h30m

Propostas
do
dia

Data

Horário

17/09/2020

08horas
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28/09/2020.
Abertura das
08h59m
28/09/2020.

até

as

Início da
Disputa de Preços

Propostas:
do
dia

Sessão

de

17/09/2020

08h30m

28/09/2020

09h00min.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL w
-ww.bll.org.br “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
Endereço: Avenida Araguaia nº 248 – Centro –
CEP 78.670-00 Pregoeira: LÍDIA BARBOSA DE BRITO
E-mail: pregaosfa@outlook.com
Site:www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br
Telefone: (66) 3522-1606 ramal 35
DOCUMENTOS ANEXOS:
Para que se efetue o cadastro reserva, todos os participantes do Pregão
deverão anexar o “Contrato Social ou documento equivalente”, na página da BLL, quando
do cadastramento da proposta, em local próprio para documentos e não junto com a
proposta, para não ser desclassificado pela identificação da mesma, assim, se por qualquer
motivo não cumprir o estabelecido em edital, a Administração, poderá adquirir do segundo
colocado e, assim sucessivamente.
Obs. Esse documento só estará disponível após o encerramento da disputa do
Pregão.
1.4.
1.4.1.

2 – OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. “A “PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
PARA
FUTURA
E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTÍGENO -ANTI-COVID -19 SARS COV-2; e, TESTE RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19 SARS COV-2, PARA
ATENDER TODA DEMANDA DA POPULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS USUÁRIOS DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19,
HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E CENTRO DE SAÚDE DO ESPIGÃO DO LESTE
(DISTRITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT); Conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:
2.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes for de seu interesse.
2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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ITEM

QTE

UN

DESCRIÇÃO PRODUTO

PREÇO UNT

PREÇO
TOTAL

COD TCEMT UF

01

200

CX

R$ 3.740,00

R$ 748.000,00

0003523
UF
1385

02

600

CX

TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO
ANTICORPOS IgG e IgM antiCOVID-19 SARS CoV-2(CX COM
25 TESTES) Validade mínima
após entrega de 12(doze) meses;
Acondicionado em embalagem
apropriada e reforçada que
garanta a integralidade do produto;
Rótulo com número de lote e
número de registro da ANVISA;
Data de fabricação e validade,
composição
e procedência;
conforme legislação vigente.
TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO
ANTÍGENO
-anti-COVID
-19
SARS
CoV-2(CX
COM
25
TESTES COMPLETO) Validade
mínima após entrega de 12 (doze)
meses;
Acondicionado
em
embalagem
apropriada
e
reforçada
que
garanta
a
integralidade do produto; Rótulo
com número de lote e número de
registro da ANVISA; Data de
fabricação
e
validade,
composição
e procedência;
conforme legislação vigente.

R$ 997,50

R$ 598.500,00

00038597
UF
1385

3 – TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. O Termo de Referencia foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde o qual
servirá de base para todo o procedimento licitatório.
4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1. Despesas decorrentes das contratações, objeto desta Licitação, correrão à
conta dos recursos próprios previstos no Orçamento Anual do Município do Exercício de
2020, nas seguintes rubricas orçamentárias:
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde
Proj./Atividade: 2600 – Enfrentamento da Pandemia causada pelo Corona vírus
(Covid-19)
Código Reduzido: 777
Elemento de despesa: 3.3.90.30 (0046) Material de Consumo
Conta: 25.216-6 (RECURSO COVID-19)
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO
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5.1.
Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou
sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas
no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas
contidas neste Edital e seus Anexos.
5.2.
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que
apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL.
5.3.
É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos
de empresas.

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada
inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no
âmbito da administração municipal de São Félix do Araguaia.
5.4.

5.5.
O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de
empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, até no mínimo uma hora
antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
5.6.
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:
a)
Instrumento particular de mandato outorgando à corretora
associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes
específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações do Brasil – BLL (ANEXO 04);

Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido
pela Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (ANEXO 04);
c)
Ficha técnica descritiva, anexo 05, com todas as especificações do
produto objeto da licitação em conformidade com os ANEXOS 01 e 03, Sob nenhuma
hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes
do início da disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser
identificada”. Decreto 5.550/05 art. 25 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, provedora do
sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil – BLL, anexo 04
b)

5.7.
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da
apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá,
quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema,
informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o
modelo do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 55 da LC 123/2006.
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6 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a)
acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)
responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao
certame;
c)
abrir as propostas de preços;
d)
analisar a aceitabilidade das propostas;
e)
desclassificar propostas indicando os motivos;
f)
conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g)
verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h)
declarar o vencedor;
i)
receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j)
elaborar a ata da sessão;
k)
encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l)
abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES DO
BRASIL:
6.2.
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear
através do instrumento de mandato previsto no item 6.6, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil
– BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bll.org.br.
6.3.
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do
Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.
6.4.
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de
proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.
6.5.
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas
em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
6.6.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como
seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.7.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:
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6.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação
da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
6.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão
do seu representante;
6.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticada diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
6.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
6.12. PODERÃO PARTICIPAR TODOS OS INTERESSADOS DO RAMO DE
ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO NOS ITENS: ACIMA DE (R$
80.000,00)
6.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:
6.12.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
6.12.2.que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.12.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.12.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
6.12.5. que estejam sob falência,

concurso de credores, concordata ou em

processo de dissolução ou liquidação;
6.12.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
6.12.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41)
3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT EMAIL: pregaosfa@outlook.com
Página 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.16. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.16.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
6.17. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.18. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.20. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.21.1. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.22. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
7.0 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
7.1. - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
7.2. - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
7.2.1.

- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.
- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.
- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4. - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a
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Pregoeira e os licitantes.
7.5. - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.

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

7.6. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta poderá ser livre.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória,
conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já
para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor
(em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão
financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decretonº 10.024/19.
7.9. - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.
7.10.
- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “Aberto E Fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.
7.11.
- A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.12.
- Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até
dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.1.
- Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
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encerramento deste prazo.
7.13.
- Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.14.
- Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
7.15.
- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16.
- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
7.17.
- No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances.
7.18.
- Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19.
- O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
7.20.
proposta.

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

7.21.
- Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendoà comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
7.22.
- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23.

- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
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encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
7.24.
- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
7.25.
- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.26.
- Quando houver propostas beneficiadas com as margens de
preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme
regulamento.
7.27.
- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
7.28.
- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.28.1.
- no país;
7.28.2.
- por empresas brasileiras;
7.28.3.
- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.28.4.
- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.29.
- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.30.
- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstasneste Edital.
7.30.1.
- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.30.2.
- A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
máximo de 2 (duas) horas, prorrogáveis por até 60 (sessenta) minutos, o envio da proposta
atualizada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
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exigidos neste Edital e já apresentados.
7.31.
- Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
7.32.
- Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão
enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pela Pregoeira.
7.32.1.
- Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
7 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
7.1.- O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.- Valor unitário;
7.1.1– Marca / modelo;
7.1.2- Fabricante;
7.1.2.1.Descrição detalhada do objeto, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;
7.3- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3.1.- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.3.2- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
7.5- O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de
preferência indicados no Termo de Referência.
7.6- Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
7.6.1- O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA,
NAS FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO
TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo
5º.
9 – DA VALIDADE DOS PRODUTOS
9.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na
entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens.
Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados fiscal
de contratos pela Secretaria Municipal de Saude de São Félix do Araguaia;
9.2. Os produtos solicitados deverão ser entregues com data de validade mínima de
75% (setenta e cinco por cento), da data de fabricação.
9.3. Qualquer produto com data de validade abaixo do percentual descrito acima
(item 9.2) deverá ser devolvido ao fornecedor para ser efetuada a troca do mesmo produto
com a validade aceitável nos parâmetros deste edital.
9.4. Será permitido em condições de excepcionalidade o recebimento de produtos
com a data de validade inferior a 75% da data de fabricação deste que o fiscal de contratos
com anuência do secretario de saúde justifique o recebimento anexando sua justificativa na
nota fiscal informando as razões e demonstrando a necessidade do recebimento e o
interesse público de tal decisão.
10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.- Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
10.2.- O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
10.3.- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
10.1.1.- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
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salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
10.4.- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
10.5.- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6.- A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
10.7.- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pela Pregoeira.
10.7.1.- Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacamse os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico,
sob pena de não aceitação da proposta.
10.8.- Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos
nos subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro
de 20 (vinte) dias úteis contados da solicitação.
10.8.1.- Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
10.8.2.- Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
10.8.3- Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade, de
acordo com o Termo de referência;
10.8.4.- No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega,
sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
10.8.5.- Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
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verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
10.8.6.- Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
10.8.7.- Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
10.8.8.- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
10.8.9- Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da
aplicação da margem de preferência, a Pregoeira solicitará ao licitante que envie
imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o
documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, nos
termos do Decreto Federal nº 8.224, de 3 de abril de 2014.
10.10- O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo
produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras
aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízodas
penalidades cabíveis.
10.10.1. - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as
propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
10.11.- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.12.- Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
10.13.- A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
10.14.- Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar
à subsequente, poderá negociar como licitante para que seja obtido preço melhor.
10.15.- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
10.16.- Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
10.17.- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará
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a habilitação do licitante, observado odisposto neste Edital.
11 – DA HABILITAÇÃO
11.1. Conforme ANEXO 02;
12 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
12.1.
Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora
do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente.
12.2.
Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas
qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato
convocatório.
12.3.
A Pregoeira emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, procedendo aos encaminhamentos necessários.
12.4.
Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeira poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-arrazoes
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.5.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão
do direito de recurso.
12.6.
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
12.7.

Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

12.8.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

As Impugnações, Esclarecimentos e Os recursos deverão ser enviados em duas
vias. Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de São
Félix do Araguaia, no endereço: Avenida Araguaia nº 248, Centro, CEP 78.670-000,
São Félix do Araguaia - MT, setor de licitacoes. Esta via deverá estar em papel
timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do
representante legal para que possa ser anexada no processo- Junto com este documento
original, deverá ser enviada também uma cópia por e-mail (pregaosfa@outlook.com) para
que seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à
este.
13 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira
sempre que não houver recurso.
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e
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só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela
Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de
Preços e o contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, a
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT poderá revogá-la, ou convocar os
licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual
prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada.

14 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de
Registro de Preço, cuja minuta consta do Anexo X;
14.2. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (Doze) meses, contados da

data de sua assinatura;
14.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (Cinco) dias
úteis, contados da convocação formal da adjudicatária;
14.4. A ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante
apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal
investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem
dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas às exigências do subitem anterior;
14.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata poderá ser
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da
adjudicatária e aceito por esta Prefeitura;
14.6. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem
como as previstas no item 20 deste Edital;
14.7. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de
compromisso de fornecimento;
14.8. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, não apresentar a situação regular de que trata o edital sem justificativa
comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no Art. 4º, inciso XXIII, da Lei
10.520/02, sem prejuízo das cominações legais previstas neste Edital.
15 – ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
15.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Município de São Félix do Araguaia promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores;
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15.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao praticado no mercado, o Município de São Félix do Araguaia deverá:
15.1.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua
adequação ao praticado pelo mercado;
15.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso

assumido; e
15.1.2.3. Convocar

os

demais

fornecedores

visando

igual

oportunidade

de

negociação.
15.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o Município de São Félix do Araguaia poderá:
15.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
15.1.3.2. Convocar

os

demais

fornecedores

visando

igual

oportunidade

de

negociação.
15.1.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o Municipal de São Félix do Araguaia
deverá proceder à revogação da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
16 – USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no art. 86 do Decreto
Estadual nº 7.217/2010, relativo à utilização do Sistema de Registro de Preços;
16.2. Caberá ao(s) fornecedor (es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços,

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas e que a consulta ao
órgão gerenciador seja positiva;
16.3. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia será o órgão responsável

pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta
licitação.
17 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
17.1. A licitante contratada estará obrigada a fornecer quantitativos superiores

àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento)
de que trata o §1º, do art. 66, da Lei nº 8.666/93.
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17.2. A supressão dos produtos contratados poderá ser total ou parcial, a critério
da Administração, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 16 da Lei nº 8.666/93.

18 – CONTROLE DE PREÇOS
18.1. Durante a vigência contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na
alínea “d” do inciso II do art. 66 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no
mercado.
18.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II

do art. 66 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório.
18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas

condições do registrado no Pregão, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Contratado será convocado pela CONTRATANTE para a devida alteração
do valor registrado em Contrato.
18.4. Havendo negociação para fins de revisão de preço, deverá aguardar o prazo
mínimo de 90 (noventa) dias e o preço alterado somente estará em vigor após a publicação
do ato.
18.6. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que

forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de São Félix
do Araguaia - MT;
18.7. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de
custos e/ou preço de mercado.

19 – DO CONTRATO
19.1. Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato
administrativo, conforme minuta constante do Anexo XIII deste edital, o qual se regerá
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, inclusive quanto ao prazo de
vigência e a possibilidade de prorrogação, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
19.1. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições
estabelecidas, a Pregoeira poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação
da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.
19.3 Nos procedimentos licitatórios referentes à aquisição de produtos e
materiais são indispensáveis à celebração de contrato, sendo realizado o devido
empenho.
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20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora
possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
20.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
20.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto
deste Instrumento;
20.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, objeto do contrato, fixando prazo para
sua correção;
20.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos produtos, não eximindo a licitante
vencedora de total responsabilidade;
20.6. Acompanhar o fornecimento dos produtos, podendo intervir durante a sua

execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em
parte, os produtos fornecidos fora das especificações deste Edital;
21 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1.
Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do
contrato, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida;
21.2.
Se não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão será
retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de
suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao
objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:
A empresa se obrigará em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a solucionar
quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por
ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja
devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado.
b)
A licitante vencedora fica obrigada a aceitar acréscimos de até 25% do
valor contratado.
c)
Assinar a ata da sessão pública de pregão e os relatórios com os preços
ofertados nas etapas de lances verbais que substituirão a apresentação de nova proposta
adequada ao preço ofertado. Se a empresa não se fizer representar até o final da sessão
deverá então apresentar a nova proposta adequada ao preço ofertado nas etapas de lances,
no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação realizada na sessão pública do
pregão.
d)
Será responsável pelo fornecimento dos produtos dentro dos padrões
adequados de qualidade e segurança e demais quesitos previstos na lei 8078/90,
assegurando todos os direitos inerentes à qualidade de consumidor à Prefeitura.
e)
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da
21.3.
a)
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constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao objeto deste Edital, bem como a
respeito da qualidade dos produtos, casos em que a CONTRATADA deverá, às suas
expensas, realizar correções e comprovar a regularidade destes.
f)
Manter todas as condições estabelecidas neste Edital quanto às condições
de habilitação e qualificação, durante toda a execução do contrato.
g)
Fornecer os produtos, de acordo com as especificações e demais condições
estipuladas.
h)
Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, segundo as exigências
legais, normas do fabricante e especificações técnicas.
i) Comunicar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia,
qualquer irregularidade constatada durante o fornecimento dos produtos.
22 – EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS

01 - FISCALIZAÇÃO
22.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir o
fornecimento do objeto do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado,
por intermédio de Portaria, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
22.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do Município de São Félix do

Araguaia /MT e não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;
22.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;
22.1.3. Caberá ainda ao Fiscal do Contrato as seguintes atribuições:
22.1.3.1 Conferência dos produtos recebidos;
22.1.3.2

Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências

existentes;
22.1.3.3
Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos produtos entregues,
sendo responsável por essas declarações;

Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento,
na hipótese da CONTRATADA, não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de
disponibilidade e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer
prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;
22.1.3.4

22.1.3.5
Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os
documentos de regularidade fiscal da empresa:

02 – EXECUÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS
Os produtos/materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de
entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde,
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sediada a RUA MANOEL FERREIRA ROCHA, Nº 319, CENTRO CEP: 78670-000 SÃO
FÉLIX DO ARAGUAIA – MT FONE: (66) 3522-1056. Centro – São Félix do Araguaia /MT,
CEP 78.670-000, nos horários: 7h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00, que será recebido pelo
servidor Responsável, e pelo Fiscal responsável pelo Contrato, em sua totalidade conforme
autorização emitida pela Secretaria de Saúde.
22.2.1. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender as

solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por email ou contato telefônico.
22.2.2. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na

entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens.
Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores da Secretaria
Municipal de Saúde de São Félix do Araguaia;
22.2.3. Os produtos solicitados deverão ser entregues com data de validade mínima
de 75% (setenta e cinco por cento), da data de fabricação;
22.2.4. A empresa detentora deverá entregar os produtos, durante toda a vigência da
Ata de Registro de Preços;
22.2.5. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades
a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
22.2.6. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços dar-se-á sob a forma de
fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao
fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da
Secretaria Municipal de Saúde, do Município São Félix do Araguaia, sendo que este não
estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira.
22.2.7. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a
mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na
aceitação. Prazo de troca: 05 (cinco) dias úteis.
22.2.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de

cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou irregularidade. Por
divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e
legislação vigente.
22.2.9. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.
22.2.10. Relativamente
ao
disposto
no
presente
tópico,
aplicam-se,
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de
Defesa do Consumidor.
22.2.11. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e
custos com transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante
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o período de execução do contrato.
22.2.12. Após a entrega a empresa se responsabilizará por:

22.2.13 Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos
que venham a ocorrer à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia ou a terceiros,
decorrentes da execução incorreta da entrega dos produtos contratados.
23 – PAGAMENTOS
23.1 A empresa licitante deverá apresentar juntamente com os produtos as notas
fiscais correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas vias, com
todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado
pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de
Fornecimento autorizada pela Secretaria Solicitante.
23.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será
efetuado através de Ordem Bancária e/ou cheque nominal a contratada, no prazo de até 30
(trinta) dias a partir do recebimento e atestação das referidas notas fiscais pelo servidor
designado pela Administração para a fiscalização do contrato;
23.3. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas.
23.4. Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento os materiais relacionados

deverão vir com nome e especificações, sob pena de devolução da mesma e o não
pagamento.
23.5. As

empresas regularmente inscritas nos simples
documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.

deverão

23.6. Toda operação de venda de mercadorias terá que
obrigatoriamente, mediante a emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA;

ser

apresentar

efetuada,

23.6.1. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, serão devolvidos à licitante
vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item
23.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
23.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito de atualização monetária.
23.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operação de “factoring”.

23.9. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas do INSS
e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é
de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
exigidas na licitação (regularidade fiscal).
24 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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24.1. A entrega dos produtos fora das normas pactuadas neste instrumento
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,6% (meio por cento)
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da
Lei nº 8666/93;
24.1.1.
A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a
contratada possuir com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia e poderá cumular
com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 24.2.;
24.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos produtos objeto
desta Ata, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções
administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
24.2.1.

Advertência por escrito;

24.2.2.
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
24.2.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, por prazo não superior a 02
(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o
limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso
IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.620/2002;
24.2.4.

24.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 06 (cinco)

dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de São Félix do
Araguaia, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com
esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
execução pela Procuradoria da Prefeitura Municipal;
24.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior,
dentro do mesmo prazo;

24.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções
administrativas previstas no item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
25 – DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1.
A presente licitação não importa necessariamente em contratação,
podendo a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT revogá-la, no todo ou em
parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O MUNICÍPIO

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT EMAIL: pregaosfa@outlook.com
Página 24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
25.2.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.

É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
25.3.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
25.4.

25.5.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta.
25.6.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.7.
As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios.
25.8.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeira.

25.9. O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA poderá, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
25.10. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
25.10.
É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
25.11.
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
25.12.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
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exata compreensão da sua proposta.
25.13.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.14.
As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios.
25.15.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeira.

25.16.
A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de
todos os termos deste edital;
25.17 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultantes deste Edital será o da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado Mato grosso,
considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira.
25.18. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de
08h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min horas, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, na Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, para melhores
esclarecimentos.
25.19. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa
vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
25.20. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
25.21. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeira, nos termos da
legislação pertinente.
25.22. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e
nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há
substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já
mencionada.
25.23. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais
acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da
Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94.
25.24. Cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2020 e de seus Anexos
poderá ser obtida pelo site: www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br (Aba: Licitação). Ou se
prefirir pelo e-mail: pregaosfa@outlook.com ou retirar na própria sede da prefeitura
das 13h00min as 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel.:
(66)3522-1606, ramal 35, Falar no Departamento de Licitações com Lídia.
25.25. Não cabe à Bolsa de Licitações do Brasil qualquer responsabilidade pelas
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obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira
da negociação realizada;
26 – DOS ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO

26.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, 15 de setembro de 2020.
ANEXO I - Termo de Referência do Objeto;
ANEXO II - Exigências Para Habilitação;
ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial para Licitante Vencedor;
ANEXO IV – Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da BLL;
ANEXO V – Ficha Técnica Descritiva do Objeto para o Início do Pregão BLL;
ANEXO VI – Declaração de Idoneidade;
ANEXO VII – Declaração de Fatos Impeditivos;
ANEXO VIII - Declaração de Requisitos Legais;
ANEXO IX - Declaração de Enquadramento no regime de Tributação de ME/EPP;
ANEXO X – Declaração de Responsabilidade;
ANEXO XI - Declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro
funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da
administração municipal;
ANEXO XII – Minuta da ATA
ANEXO XlII - Minuta do Contrato;
ANEXO XIV - Declaração de Proposta Independente;

LÍDIA BARBOSA DE BRITO
Pregoeira Oficial
Portaria 718/2019
LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO
Secretaria Municipal de Saúde
Port. 302/2020

Visto: Janailza Taveira Leite
Prefeita Municipal

Edital e Minuta de Contrato e Minuta da Ata Analisado e aprovado pela assessoria
jurídica (conf. Parecer Anexo)
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO II – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o
encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais
documentos deverão ser encaminhados pelo e-mail: pregaosfa@outlook.com, com posterior
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por
parte da Pregoeira ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com
validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia,
Setor de Licitações, na Avenida Araguaia nº248, Centro, cidade de São Félix do Araguaia - MT,
CEP: 78670-000, aos cuidados da Pregoeira Oficial, observando o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data da realização do pregão.

1.
1.1.

1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2 - DO ENVELOPE II - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
1.2.1 - A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
1.2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
1.2.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
1.2.4 - A Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT poderá utilizar os sites
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante.
1.2.5 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos
preferencialmente em ordem, a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
1.2.5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a – cédula de identidade (RG) e CPF dos sócios (cópia autenticada):
b - Cópia do Certificado da Condição de MEI ou Registro comercial no caso de
empresa individual (cópia autenticada);
c - Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores; (cópia autenticada).
d - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
**** deverá apresentar o documento de constituição da empresa e as alterações posteriores
quando houver, exceto se a ultima alteração for consolidada.
**** quando os documentos supracitados forem apresentados no credenciamento, não há necessidade
de apresentar novamente no envelope de documentação;
1.2.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão do CNPJ);
b – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativa ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT EMAIL: pregaosfa@outlook.com
Página 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
c - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e
Contribuições Federais) e à Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do Brasil de
acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, DE 02/10/2014;
d - Prova de regularidade junto ao (FGTS);
e - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ), sendo a certidão
conjunta p/ participação em Licitações públicas;
f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa
participante ou outra equivalente, na forma de lei.
g - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa;
Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante
integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
1.2.5.3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA:
a - Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica (prazo máximo de 60 dias).
b - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2019
ou 2020), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, devidamente assinados pelo contador e pelo responsável da empresa,
devendo apresentar ainda o termo de abertura e termo de encerramento dos livros diários
devidamente registrados no respectivo órgão comercial (Junta Comercial) Conforme determina
a Resolução nº 20/2013 do TCE_MT, mesmo para às empresas ME's e EPP's;
b.1 – As empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital - ECD (via SPED
CONTÁBIL) poderão encaminhar o BALANÇO PATRIMONIAL, as DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS e OS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, nos formatos de
documentos enviados eletronicamente via SPED, juntamente com o recibo
registrado eletronicamente;
b.2 – As empresas constituídas no ano de 2020 deverão apresentar o balanço
patrimonial de abertura devidamente registrado na junta comercial;
b.3 – fica dispensada de apresentar o documento acima mencionado a empresa na
condição de MEI/SIMEI, sendo que neste caso deverá apresentar a declaração em
ANEXO MODELO XII, juntamente com o comprovante de opção pelo simples
nacional emitido no link abaixo:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21,
juntamente com a declaração assinada pelo representante legal.
1.2.5.4 - QUALIFICACAO TECNICA
a - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO do ano em vigência,
LICITANTE, expedido pelo órgão competente, onde conste autorização para funcionamento
atividade.
b – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO fornecida pela ANVISA para correlatos
internet (situação Ativa);
c - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO fornecida pela ANVISA para saneantes
internet (situação Ativa);

da
da
via
via

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
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a)
Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou
municipal, conforme modelo do anexo VI;
b)
Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob
as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;
c)
A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal
(Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII;
d)
Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público
ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III
da Lei 8.666/93, conforme Anexo XI.
e) Declaração de proposta independente, conforme anexo XIV do edital.

1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou
ainda em cópia simples, a ser autenticada pela Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante
conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termosensível (Fac-simile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.4. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo,
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixandolhes prazo para atendimento.
1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação
da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para
complementação da documentação exigida para a habilitação.
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o
número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se
aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o
licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à
habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA
LICITANTE VENCEDOR
Apresentamos nossa proposta para fornecimento/prestação dos serviços objeto da presente
licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 006/2020 acatando todas as estipulações
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e
TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA PREÇO
(READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o
Anexo 01 do Edital. PROPOSTA: R$ (Por extenso)
Item
01

Quant.
01

UNID.
UNID.

Especificações do Material
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR TOTAL

Valor Unit.

Valor Total

R$

R$

Marca

R$

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação. PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo XXXX, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
Local e data
NOME E assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Obs: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO IV – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO
DE LICITAÇÃO DA BLL
(Papel timbrado da empresa)

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento
Cidade:
CEP:
Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

Bairro:
UF
CNPJ/CPF:
RG
Fax:
E-mail:
Telefone:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações do
Brasil - BLL do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as
disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
2.1. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
2.2. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
2.3. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL do Brasil, dos
quais declara ter pleno conhecimento;
2.4. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo I; e
2.5. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL.
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações do Brasil - BLL a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo
IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL.
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador
outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos
negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de
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Licitações do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
5.1. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no
Edital;
5.2. apresentar lance de preço;
5.3. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeira;
5.4. solicitar informações via sistema eletrônico;
5.5. interpor recursos contra atos do Pregoeira;
5.6. apresentar e retirar documentos;
5.7. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
5.8. assinar documentos relativos às propostas;
5.9. emitir e firmar o fechamento da operação; e
5.10. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do
presente mandato, que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:

6. O presente Termo de Adesão é válido até
/ /
, podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.

Local e data:

Assinatura:
(reconhecer firma em cartório)
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Indicação de Usuário do Sistema
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
2 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
3 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:

Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
a) a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são
de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
b) o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
c) a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
d) o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; e
e) o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da
Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
Local e data:
Responsável:
Assinatura:
(reconhecer firma em cartório)
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO V – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO PARA O
INICIO DO PREGÃO BLL
(Papel timbrado da empresa)

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:
Marca do produto:
Especificação do produto:
Número do Item
Preço unitário e total do Item
Valor total da Proposta
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço inicial para o item (em R$):
Prazo de Garantia
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que
nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)]
Data:

Nota: Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a indicação
de: “Marca Própria”
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(Papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF

Nº
, sediada.

(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2020 instaurada pela Prefeitura
Municipal de São Félix do Araguaia, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2020
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
(Papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF

Nº
, sediada

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

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS
(Papel timbrado da empresa)
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N. ------------------------, sediada
na Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 006/2020, DECLARA, sob as
penas da lei, que:


Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei n.
8.666/93, com redação determinada pela Lei n. 9.854/99.



Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de
decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei
Complementar n. 04/90).
Local e data
Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME
DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP
(Papel timbrado da empresa)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos)
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade
de Pregão Eletrônico nº 006/2020, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para
efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
(Papel timbrado da empresa)

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico
nº 006/2020 da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, que a
empresa.............................................................................................tomou conhecimento
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
ANEXO XI - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR
PÚBLICO OU MEMBRO DE COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

(Razão Social)
CNPJ/MF Nº
Sediada (Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento
licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2020, instaurada pelo MUNICÍPIO
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da
Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data
Local

Nome do declarante
RG
CPF
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT E-MAIL:
pregaosfa@outlook.com

Página 41

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2020
Pregão Eletrônico nº 006/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.../2020
Aos ........ dias do mês de ................ de 2020, de um lado o MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ,ESTADO DE
MATO GROSSO, com sede na Avenida Araguaia 248,Centro nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º XXXXXXXXXX, neste ato, representada pela Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira,
advogada, portadora do R.G. n.º SSP/XX e inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na , bairro nesta cidade, neste
ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em
...../...../....., doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando
publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura Municipal de
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, o preço de o fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação
de pessoa jurídica para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO
ANTÍGENO -ANTI-COVID -19 SARS COV-2; e, TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IGG E
IGM ANTI-COVID-19 SARS COV-2, PARA ATENDER TODA DEMANDA DA POPULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE
EXAMES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE
AO COVID-19, HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E CENTRO DE SAÚDE DO ESPIGÃO DO LESTE
(DISTRITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT); EM CONFORMIDADE COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA
E DEMAIS ANEXO, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 053/2020. De acordo com as
especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Fornecedor:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Cidade

CEP:

Representante Legal:

CPF:

e-mail

Telefone

Item

Código

Descrição

Unid

Quantidade

Preço unit.

Preço total

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura
Municipal de São Félix do Araguaia - MT mediante assinatura de Contrato e/ou retirada da Nota de Empenho,
observadas as disposições contidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020.
2.1 – O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato e/ou Nota de Empenho,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020.
2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada conforme Capítulo XVI do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
006/2020.
2.4 – Todas as penalidades e as sanções contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 aplicam-se sob
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a Ata de Registro de Preço.
2.5 – A fiscalização do contrato será feita por meio do seu respectivo fiscal, servidores abaixo nomeados através da
portaria Nº ..........:
Secretaria
Fiscal do contrato
Suplente do contrato
3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT adotará a
prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT não está
obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos
preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação especifica, assegurando-se, todavia, a
preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3.2 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador ou qualquer outro órgão e
entidade da Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da
Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem.
4 – DOS PREÇOS: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei nº 8.666/93.
4.1 – O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
4.1.1 – Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT convocará o licitante registrado visando à
negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado.
4.1.2 – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
4.1.2.1 – Na hipótese do subitem anterior, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia convocará os demais
fornecedores, na ordem de classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade
de negociação.
4.2 – Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados e, o fornecedor
registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura
Municipal poderá:
4.2.1 – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento.
4.2.2 – Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade de negociação.
4.3 – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT procederá à
revogação do item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
4.4 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvados a
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
4.5 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada
pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela
concedidos, serão sempre mantidos.
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PAGAMENTO: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura. O pagamento será efetuado conforme edital na seguinte dotação
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orçamentária:
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde
Proj./Atividade: 2600 – Enfrentamento da Pandemia causada pelo Corona vírus (Covid-19)
Código Reduzido: 777
Elemento de despesa: 3.3.90.30 (0046) Material de Consumo
Conta: 25.216-6 (RECURSO COVID-19)
6 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços
na imprensa oficial, Diário Oficial de Contas TCE/MT que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da
Comarca de São Félix do Araguaia - MT, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram
e que também o subscrevem.

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
GERENCIADOR DA ATA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESAS
FORNECEDORAS DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESAS
FORNECEDORAS DOS PRODUTOS
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ANEXO XII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020

PROCESSO Nº 053/2020
Pregão Eletrônico nº 006/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO:..../..../........

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito
público municipal, com sede administrativa à Rua XXXXXXXXXXX, Centro, XXXXXXXXXXX - MT, devidamente
inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. XXXXXXXXXXXX, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela
Prefeita Municipal a Sra.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, residente e
domiciliado na cidade de XXXXXXXXXXX, Estado de Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade Cédula de
Identidade RG nº XXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX-20, e de outro lado a empresa __________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº, estabelecida na ______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por _____________, ocupando o cargo de ______________, naturalidade, estado civil, RG nº
_________ e CPF nº ___________, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com a Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade
com a documentação constante no Processo nº ____/_____, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.– O objeto do presente contrato é contratação de empresas para AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO
ANTÍGENO-ANTI-COVID
-19
SARS
COV-2;
e,
TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19 SARS COV-2, PARA ATENDER TODA
DEMANDA DA POPULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
SUS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19, HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E
CENTRO DE SAÚDE DO ESPIGÃO DO LESTE (DISTRITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT); EM
CONFORMIDADE COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXO, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO 053/2020. POR UM PERÍODO DE 1 (UM) ANO. De acordo com as especificações e
nas condições estabelecidas no ato convocatório.

ITEM CODIGO
1

DESCRIÇÃO

UNID

UNIT

TOTAL

MARCA
PROD.

Mecionar itens individualmente

1.2 - Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT a firmar
contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s),
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
1.3 – As marcas dos produtos constantes neste contrato serão as mencionadas pela empresa na
proposta de preços apresentada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL
2.1 - O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas
alterações posteriores e foi originado do processo licitatório iniciado no dia 15/09/2020, na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO n°. 006/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E VIGÊNCIA.
3.1 – A forma de execução constantes da Cláusula Primeira deste Contrato será integral, por empreitada
por preço global, mediante o pagamento do objeto contratado.
3.1.1 - Após a solicitação por parte da Secretaria Municipal de Saúde ou setor de compras, a empresa
terá o prazo de no máximo 10 (dez) dias para fornecer o objeto deste contrato.
3.2 – Todas as despesas para o fornecimento do objeto deste processo será por conta da contratada, tais
como, impostos, fretes, transporte, materiais de consumo, mão de obra de pessoal, hotel, alimentação, etc.
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deste edital.

3.3 – Os produtos deverão atender as especificações constantes no Termo de Referencia – ANEXO I

3.3.1 - A partir da entrega, os produtos serão recebidos e submetidos ao setor requisitante para avaliar a
sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou
rejeição.
3.4 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
normal cumprimento do calendário escolar decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA,
atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.5 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão
encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser
encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser
encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificativa
circunstanciada.
3.6 – O presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, ou seja, até o
dia_____/_____/________, podendo ter a sua duração prorrogada, após a verificação da real necessidade e com
vantagens para a Administração na continuidade do Contrato, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8666/93, podendo ser
alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado no total de R$ _________, cujos valores
unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada.
4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias à cada pedido e/ou entrega após a emissão da
nota fiscal desde que devidamente atestada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
- MT.
4.3 - O pagamento se dará a contra-apresentação da Nota Fiscal descriminada, devidamente atestada
pelo(s) Fiscal(ais) do Contrato.
4.4 - O pagamento somente será efetuado a representante legal da Contratada.
4.5 - Os preços do presente contrato são considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste
admitidas na forma da Lei 8.666/93.
4.6 - Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, há
possibilidade de readequação dos preços vigentes pela Administração para manter o equilíbrio econômico-financeiro
nos termos do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, ou em face da superveniência de normas federais ou municipais
aplicáveis à espécie, considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa à
ata de registro de preços.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - Todas as despesas decorrentes deste processo contrato correrão por conta de recursos próprios
consignados no Orçamento Municipal, para o ano de 2020 e anos seguintes, nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde
Proj./Atividade: 2600 – Enfrentamento da Pandemia causada pelo Corona vírus (Covid-19)
Código Reduzido: 777
Elemento de despesa: 3.3.90.30 (0046) Material de Consumo
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Conta: 25.216-6 (RECURSO COVID-19)
Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de dotação orçamentária prevista
no Orçamento Anual do Município do ano subsequente.
6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram
executados inteiramente;
b) arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e
quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto do presente contrato;
c) assumir quaisquer acidentes na execução do objeto do presente contrato;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra,
objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato,
observado o art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
e) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, aprovadas pela Secretaria
Municipal competente.
f) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos produtos e/ou mercadorias
fornecidas.
g) O pagamento só será efetuado após a entrega nota fiscal devidamente atestada pela secretaria
competente.
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da
CONTRATADA.
b) intervir no fornecimento dos produtos e/ou mercadorias, nos casos e condições previstos em lei.
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente
Contrato.
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais deste instrumento.
e) fiscalizar a execução da entrega das mercadorias por intermédio da Secretaria Municipal competente.
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no
que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do
recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal
competente.
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de
quaisquer das cláusulas deste Contrato.
i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
j) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público
respeitado os direitos da CONTRATADA.
k) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.
7 – DAS SANÇÕES
7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos
86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste
contrato.
7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com
atraso injustificado, tem como consequência à aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e
restritivas de direitos, previstas em lei.
7.3- As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.
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7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e
da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.
7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a
sanção prevista no “item 7.7.4”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da intimação do ato.
7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução
irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:
a - Advertência.
b - Multa.
c - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Municipal por prazo não superior a dois anos.
d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
7.8 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas
corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer
das obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s).
7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será:
a - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações
assumidas pelo contratado.
7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total das
obrigações assumidas.
7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação.
7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o
direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da
execução contratual.
7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato em que
tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.
7.9.5- Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro
Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.
7.10 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a
determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências
que se tornem contumazes.
7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8.666/93, com as
alterações dela decorrentes.
7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações
que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e
danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.
8 – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta
pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela
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decorrentes.
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer
tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e
fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executados e demais
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou
em parte.
b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na
notificação dada pela CONTRATANTE.
c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou
imperfeições dos serviços ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.
d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste
Contrato ou dele decorrente;
f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.
8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.
8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos
anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento,
as seguintes consequências:
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração.
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
8.7 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei
nº. 8.666/93.
9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela Sra XXXXXXXXXXXXXX, (cargo efetivo)
..............., Portaria nº ....... de ................ , neste ato denominado fiscal ou gestor do Contrato devidamente
credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
(art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento
do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE à seu exclusivo juízo.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições
constantes do edital de licitação; pela disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e,
ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que
sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas.
10.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o edital de licitação e seus anexos, bem como
todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação.
10.2.1 - O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços que originou este contrato mediante a
realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 é a Secretaria Municipal de Saúde.
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10.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca
de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
10.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais
Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
10.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem
justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, em duas
vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, __de __________ de 2020.
JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE:
EMPRESA TAL
CONTRATADA:
FISCAL DO CONTRATO
Testemunhas:
01:__________________________________
Nome>
Cpf

02: ______________________________
Nome>
cpf
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1

DO OBJETO

1.1. Aquisição de kit de dispositivo de teste rápido COVID 19 IgG/ IgM (sangue total venoso/sangue
total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus
(COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM, pertencente à Secretaria de
Saúde do Município de São Félix do Araguaia - MT, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Termo de Referência:
ITEM
QTE
UN
DESCRIÇÃO PRODUTO
PREÇO
PREÇO TOTAL COD TCEUNT
MT UF
01

200

CX

02

600

CX

TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO
ANTICORPOS IgG e IgM antiCOVID-19 SARS CoV-2(CX COM
25 TESTES) Validade mínima
após entrega de 12(doze) meses;
Acondicionado em embalagem
apropriada e reforçada que garanta
a integralidade do produto; Rótulo
com número de lote e número de
registro da ANVISA; Data de
fabricação
e
validade,
composição
e procedência;
conforme legislação vigente.
TESTE
RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO
ANTÍGENO -anti-COVID -19 SARS
CoV-2(CX COM 25 TESTES
COMPLETO) Validade mínima
após entrega de 12 (doze) meses;
Acondicionado em embalagem
apropriada e reforçada que garanta
a integralidade do produto; Rótulo
com número de lote e número de
registro da ANVISA; Data de
fabricação
e
validade,
composição
e procedência;
conforme legislação vigente.

R$ 3.740,00

R$ 997,50

R$ 748.000,00

R$ 598.500,00

0003523
UF
1385

00038597
UF
1385

1.2. O Contrato terá vigência pelo período de 12(doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública
de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr.
Ministro de Estado da Saúde.
1.3. Os kits de testes rápidos para COVID 19 entregues deverão conter manual com todas as
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informações sobre a instrução para a utilização dos mesmos em língua Portuguesa, que deverá constar:
patógenos detectados, metodologia, sensibilidade, especificidade, limites de detecção e quantificação,
volume e tipo de amostra utilizada.
1.4. Itens acessórios: todos os itens necessários para a execução do exame (insumos e acessórios),
bem como sua forma de apresentação, condições de armazenamento e utilização. Os testes deverão conter
lacre ou selo de segurança.
2

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. Necessidade premente da secretaria Municipal de Saúde do município de São Félix do Araguaia MT, para atender para atender toda demanda da população na realização de exames dos usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS, no CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19, HOSPITAL
MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E CENTRO DE SAÚDE DO ESPIGÃO DO LESTE (DISTRITO DE SÃO
FÉLIX DO ARAGUAIA – MT), com teste rápido para detecção qualitativa específica IGC e IGM para
enfrentamento da crise do novo coronavírus, em conformidade com a Lei nº 13.979/2020, alterada pela
Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal;
2.2. Ademais, a urgência da aquisição decorre também do crescente número de casos confirmados
de infecção pelo novo coronavírus na região de São Félix do Araguaia - MT, cidade da qual encontra - se
estabelecido constante fluxo de pessoas.
2.3. Considerando a situação emergencial de saúde pública que este município se encontra,
declarada pelo Decreto Municipal/2020, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID 19).
2.4. Considerando ainda, LEGISLAÇÃO VIGENTE sobre a Pandemia de Coronavírus (SARS-CoV2), com a finalidade de realizar com celeridade o diagnóstico precoce dos usuários sintomáticos e
assintomáticos Covid-19, iniciando o tratamento e acompanhamento dos usuários, além de realizar o
isolamento para possíveis contaminações.
2.5. Infelizmente passamos do nível baixo para o nível moderado, devido ao aumento do número de infectados pelo
Coronavírus, levando inclusive a Gestão Municipal decretar LOCKDOWN de 14 dias e outras medidas necessárias
para controlarmos a curva crescente de infectados.
3

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS/ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1. Trata-se de bem comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua
forma eletrônica, com fulcro no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20.
3.2. Bens e serviços comuns são produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos
preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa. São
encontrados facilmente no mercado.
3.3. O bem ou serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das
propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares
ao objeto, (parágrafo único, do art. 1º da Lei 10.520, de 2002).
3.4. A estimativa de custo será realizada após ampla consulta/pesquisa de mercado do valor do objeto
a ser licitado, devendo obrigatoriamente ser elaborada com no mínimo 03 (três) orçamentos apresentados
por empresas idôneas.
3.4. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
4

ENTREGA/VALIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento do empenho pelo
fornecedor, em remessa única, no seguinte endereço Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, situada na
RUA MANOEL FERREIRA ROCHA, N.º 319, CENTRO CEP: 78670-000 FONE: (66) 3522-1056 SÃO FÉLIX
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DO ARAGUAIA – MT.
4.2. A empresa deve ter ciência que os produtos registrados, que possuam prazos de validade,
deverão observar o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.
4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado, seguindo exatamente as especificações técnicas constantes no anexo neste Termo
de Referência. Será atestado o recebimento dos produtos e a nota fiscal/fatura receberá o devido aceite e
será liberada para pagamento.
4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.7. Se, após o recebimento, constata-se que os produtos recebidos foram entregues em desacordo
com a proposta, com vício, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito.
4.7.1. Neste caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que
sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório e o reinício de contagem dos prazos.
4.8. A empresa vencedora deverá entregar os itens solicitados acompanhados de nota fiscal, certidões
negativas e comprovantes da autorização de funcionamento expedidas pelo órgão competente do Ministério
da Saúde - ANVISA.
5

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no
Contrato, anexos do Edital;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e no Contrato, anexos do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e do Contrato, anexos do Edital;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato (anexo do Edital), bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e no
Contrato, bem como em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
Português;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.5. os produtos deverão ser entregues lacrados, de forma a proteger o material da ação da luz;
6.1.6. substituir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ainda na fase de inspeção, as
embalagens que apresentarem violação de qualquer espécie, contado este prazo do momento em que for
recusado o recebimento do material;
6.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.8. Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a seus bens ou de terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do(s) item(ns).
6.1.9. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE.
6.1.10. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
6.1.10.1. A veiculação de publicidade acerca deste Termo de Referência, salvo se houver prévia
autorização da CONTRATANTE;
6.1.10.2. A subcontratação para a execução do objeto deste Termo de Referência;
6.1.10.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de
seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a
vigência deste Termo de Referência.
6.1.11. A CONTRATADA deverá apresentar em seus itens/equipamentos o comprovante da
autorização de funcionamento expedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde – ANVISA.
7

DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência e Contratos, anexos do Edital, nos termos
do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
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9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da SEMSA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
9.4. A previsão para execução do contrato será de 12 (doze) meses nos termos do art.3º, XI do
Decreto n. 10.024/2019.
10

DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento dos produtos devidamente acompanhados da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
10.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
11

DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.
11.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.8. O reajuste será realizado por Apostilamento.
12

DA GARANTIA DE FORNECIMENTO

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT E-MAIL:
pregaosfa@outlook.com
Página 56

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados da emissão da nota
fiscal, sem qualquer ônus adicional para a Secretaria Municipal de Saúde de São Félix do Araguaia - MT.
12.2. Durante o período de garantia a CONTRATADA fica obrigada à substituição, sem ônus para a
Secretaria Municipal de Saúde, dos produtos que não estiverem de acordo com as especificações contidas
no anexo I deste Termo de Referência;
12.3. O pedido de substituição dos produtos, durante o período de garantia, poderá ser formalizado
via e-mail ou outro meio hábil de comunicação, devendo ser informado no Contrato, o endereço eletrônico
pelo qual a CONTRATADA aceitará receber comunicações e/ou notificações referentes ao ajuste pactuado
com a Administração.
12.4. Os produtos deverão estar lacrados adequadamente, de forma a permitir a completa segurança
durante o transporte e armazenamento, apresentando-se em condições satisfatórias para o uso por ocasião
de seu recebimento.
13

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário

que:
13.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
13.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
13.1.3. apresentar documentação falsa;
13.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.6. não mantiver a proposta;
13.1.7. cometer fraude fiscal;
13.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
13.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
13.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
13.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
13.4.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
13.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
13.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;
13.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
13.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Púica Municipal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.
13.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.11.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo
administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o
Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20.
13.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência e no Contrato.
13.15. As Sanções estabelecidas neste Edital e seus anexos, não excluem outras previstas em Lei,
nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de
irregularidades.
14

DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo para qualquer operação financeira;
14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15

DA RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
15.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
15.2.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
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prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.
São Félix do Araguaia – MT em 15 de setembro de 2020

LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO
Secretaria Municipal de Saúde
Port. 302/2020
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