
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, 
contadora, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
970.179 SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada 
simplesmente FORNECEDOR: L A DALLA PORTA JUNIOR, devidamente cadastrado sob 
o código nº 9635, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.145.401/0001-56, estabelecida à RUA 
PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, nº 20, Bairro: PARQUE DON ANTONIO REIS, CEP: 
79065-290, na cidade de SANTA MARIA/RS, Fone: (55) 3025 9900,la-junimed@hotmail.com 
neste ato representado pelo Sr. LUIS ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR, portador do RG 
nº 5089573843 e CPF nº. 016.047.580-58, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA 
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro 
de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT, conforme planilha abaixo: 
 

 
Item 

 
Código 

L A DALLA PORTA JUNIOR 
 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor Total 

45 056.002.1
83 

CATETER INTRAVENOSO N 14 G Marca: 
MEDIX 

UNI 10000 0,70 7.000,00 

59 056.002.3
69 

AVENTAL IMPERMEÁVEL, ALTA 
RESPIRABILIDADE, ALTO CONFORTO, 

UNI 50000 8,05 402.500,00 



 

PUNHO DE ALÁSTICO OU MALHA DE 
POLIÉSTER NAS MANGAS, 50% 

POLIPROPILENO, 50% POLIETILENO, COM 
BARREIRA MICROBIANA, POSSUI ALTA 
RESISTÊNCIA, GRAMATURA 40 A 50 GR, 

NA COR BRANCA Marca: MEDIX 
102 090.000.2

91 
FIO DE SUTURA CATGUT - ESTÉRIL, 

SIMPLES N3.0 COM AGULHA, AGULHA DE 
3.0 Marca: ACE 

UNI 720 2,50 1.800,00 

105 056.002.5
30 

FIO DE SUTURA CATGUT - ESTÉRIL, 
SIMPLES N4.0 AGULHA DE 4.0 Marca: ACE 

UNI 2400 1,78 4.272,00 

106 056.002.5
31 

FIO NYLON Nº 2,0 C/ AGULHA Nº 3,0 UN 
Marca: ACE 

UNI 2400 1,70 4.080,00 

107 056.002.5
32 

FIO NYLON Nº 3,0 C/ AGULHA Nº 3,0 Marca: 
ACE 

UNI 2400 1,70 4.080,00 

111 060.002.3
33 

SONDA URETRAL N.12 COM 25CM – 40CM  
DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, 

TRANSPARENTE, A TRAUMÁTICA, 
SILICONADO. Marca: BIOSANI 

UNI 10000 0,61 6.100,00 

115 095.000.3
06 

ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT Marca: 
CRAL 

UNI 8000 7,10 56.800,00 

124 056.002.3
58 

MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA 
CONCENTRAÇÃO - COMPOSIÇÃO: 
MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE 
POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO 

TÓXICO; Marca: GOODCOME 

UNI 300 17,93 5.379,00 

162 058.002.2
75 

PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 
50X50 CM Marca: HOSPFLEX 

UNI 150000 0,89 133.500,00 

163 056.002.5
56 

PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 
40X40 CM Marca: HOSPFLEX 

UNI 150000 0,37 55.500,00 

164 056.002.5
57 

PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 
30X30 CM. PACOTE 500 UNIDADE Marca: 

HOSPFLEX 

PAC 150000 0,12 18.000,00 

166 096.000.3
34 

GLICOSIMETRO – MEDIDOR DE 
GLICEMIA CAPILAR, CALIBRAÇÃO 

AUTOMÁTICA, COM ARMAZENAMENTO 
DOS TESTES COM DATA E HORA, 
ACOMPANHANDO 50 TIRAS E 50 

LANCETAS CADA UM, ACOMPANHA 
MANUAL, 01 LANCETADOR E 01 ESTOJO 
PARA TRANSPORTE, GARANTIA MÍNIMA 

DE UM (UM) ANO PARA PEÇAS E 
SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO. SUGESTÃO: 
ONCALL PLUS IGUAL OU QUALIDADE 
SUPERIOR, *DEVE SER COMPATÍVEL 
COM O ITEM: TIRAS REAGENTES DE 

MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR. CÓD. 
TCE 224699-6 DESTE EDITAL Marca: ON 

CALL PLUS 

UNI 600 31,25 18.750,00 

189 095.000.2
66 

ESPECULO - ESPECULO DESCARTÁVEL 
TAMANHO MÉDIO Marca: CRAL 

UNI 5000 0,88 4.400,00 



 

190 095.000.2
65 

ESPECULO - ESPECULO DESCARTÁVEL 
TAMANHO GRANDE Marca: CRAL 

UNI 5000 0,94 4.700,00 

  Total do Proponente    726.861,00 
 
Valor Total de R$ 726.861,00 (setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e um 
reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula 
I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer 
espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às 
detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique 
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de 
Registro de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de 
acordo com a respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos 
aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de 
preços apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da 
presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 



 

5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, 
a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de 
Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) 
ser indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA 
IRACY DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-
000; e na FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, 
CEP 78.820-000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário 
comercial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota 
de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e 
este ser aceito pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de 
Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras 
desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 



 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou 
por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do 
Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do 
recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa 
prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme 
determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos 
§§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 



 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, 
caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na 
cláusula III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou 
pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores 
público municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria 
Nº 113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, 
nomeado através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS 
SANTOS BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 
2021 respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da 
Assistência Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá 
dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 



 

01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade 
de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com a Farmácia 
Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material 
Permanente para a Média e Alta Complexidade. 

 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: L A DALLA PORTA JUNIOR, constantes e 
apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 
3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 
2002 e no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata 
de Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca 
de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não 
possa ser resolvido amigavelmente. 



 

 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

  

 

L A DALLA PORTA JUNIOR 

LUIS ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR 

016.047.580-58 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 115/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, 
contadora, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
970.179 SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada 
simplesmente FORNECEDOR: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 
devidamente cadastrado sob o código nº 12445, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
12.889.035/0001-02, estabelecida à RUBES DERKS, nº 105, Bairro: INDUSTRIAL, CEP: 
99706-300, na cidade de ERECHIM/RS, Fone: (54) 3522-4273,licitacao07@inovamed-
rs.com.br neste ato representado pelo Sr. VANDERLEI STIEVENS, portador do RG nº 
4083341612 e CPF nº. 007.304.360-55, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA 
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro 
de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT., conforme planilha abaixo: 
 

 
Item 

 
Código 

INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor Total 

13 056.002.5
24 

METILPREDNISOLONA 500MG Marca: 
FRESENIUS/GENERICO 

FRA 8000 21,85 174.800,00 

19 105.001.0 OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE Marca: UNI 6000 21,82 130.920,00 



 

92 BLAU/OPRAZON 
144 105.001.2

94 
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML Marca: 

GEOLAB/CISTEIL 
FRA 5000 7,49 37.450,00 

145 114.001.7
43 

ACETILCISTEINA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
GRANULADO,FORMA DE 

APRESENTACAO ENVELOPE,VIA DE 
ADMINISTRACAO ORAL Marca: 

GEOLAB/CISTEIL 

ENV 40000 0,79 31.600,00 

148 114.001.5
77 

SULFATO FERROSO - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO 

ORAL Marca: VITAMED/GENERICO 

CP 50000 0,03 1.500,00 

153 114.001.6
70 

DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML, 
FRASCO 20ML GOTAS Marca: 

CIMED/GENERICO 

UNI 1000 3,99 3.990,00 

157 114.001.1
39 

MALEATO DE ENALAPRIL 20MG Marca: 
1FARMA/CIMED 

CP 120000 0,05 6.000,00 

184 114.001.1
77 

DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G 
Marca: CIMED/GENERICO 

BG 3000 2,77 8.310,00 

185 114.001.7
99 

BACLOFENO - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO 

ORAL Marca: TEUTO/BACLOFEN 

CP 20000 0,10 2.000,00 

193 114.001.1
70 

CETOCONAZOL POMADA 30 GRAMAS 
Marca: CIMED/GENERICO 

BG 3000 3,15 9.450,00 

195 114.001.8
16 

BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO Marca: 
PRATI/GENERICO 

CP 20000 0,20 4.000,00 

  Total do Proponente    410.020,00 
 
Valor Total de R$ 410.020,00 (quatrocentos e dez mil e vinte reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula 
I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer 
espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às 
detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 



 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique 
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de 
Registro de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de 
acordo com a respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos 
aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de 
preços apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da 
presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, 
a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de 
Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
  
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) 
ser indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 



 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA 
IRACY DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-
000; e na FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, 
CEP 78.820-000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário 
comercial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota 
de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e 
este ser aceito pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de 
Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras 
desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou 
por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do 
Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do 
recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa 
prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme 
determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 



 

7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos 
§§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, 
caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 



 

 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na 
cláusula III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou 
pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores 
público municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria 
Nº 113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, 
nomeado através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS 
SANTOS BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 
2021 respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da 
Assistência Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá 
dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade 
de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com a Farmácia 
Básica. 



 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material 
Permanente para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 
3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 
2002 e no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata 
de Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca 
de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não 
possa ser resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

VANDERLEI STIEVENS 

007.304.360-55 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 116/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, 
contadora, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
970.179 SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada 
simplesmente FORNECEDOR: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, devidamente cadastrado sob o código nº 15711, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
21.484.336/0001-47, estabelecida à RODOVIA PR 317 Nº 6752 BARRACAO, nº 317, Bairro: 
INDUSTRIARIO, CEP: 87035-510, na cidade de MARINGA/PR, Fone: (44)3354-
5826,licitacao@mmhmed.com.br neste ato representado pelo Sr. MARCELINO LAHOUD, 
portador do RG nº 2079474 e CPF nº. 359.226.139-87, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar 
entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA 
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro 
de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

2 054.002.1
08 

ALBUMINA HUMANA 20% 50ML Marca: 
KEDRION 

SOL 350 128,70 45.045,00 

6 105.001.0
65 

DEXAMETASONA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 

MG/ML,FORMA FARMACEUTICA 

AMP 8000 1,38 11.040,00 



 

SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE 
APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE 
ADMINISTRACAO PARENTERAL 

(AMPOLA DE 1 ML) Marca: HYPOFARMA 
10 114.001.0

78 
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML Marca: 

CRISTALIA 
AMP 10000 9,43 94.300,00 

11 105.001.0
79 

HEPARINA SODICA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 5000 UI/5ML 

Marca: BLAUSIEGEL 

FRA 6000 20,49 122.940,00 

21 114.001.5
72 

ENOXAPARINA SODICA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG, 
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO 
SERINGA PREENCHIDA Marca: CRISTALIA 

AMP 3600 25,96 93.456,00 

23 114.001.5
74 

ENOXAPARINA SODICA  60 MG,FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO 
SERINGA PREENCHIDA Marca: 

BLAUSIEGEL 

AMP 2000 45,87 91.740,00 

32 114.001.0
60 

BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, AMPOLA 
DE 10 ML Marca: SAMTEC 

AMP 8000 0,75 6.000,00 

34 114.001.4
72 

GLICOSE 50% - FRASCO 20ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL Marca: SANTEC 

AMP 6000 0,86 5.160,00 

35 114.001.4
67 

ÁGUA PARA INJEÇÃO (BIDESTILADA)  
250ML Marca: JP 

BOL 8000 2,63 21.040,00 

36 105.001.2
91 

ÁGUA PARA INJEÇÃO (BIDESTILADA)  
500ML Marca: JP 

BOL 4000 3,32 13.280,00 

37 105.001.2
92 

ÁGUA PARA INJEÇÃO (BIDESTILADA)  
1000ML Marca: JP 

BOL 4000 5,00 20.000,00 

40 114.001.0
68 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO 
500ML Marca: JP 

BOL 40000 2,75 110.000,00 

41 105.001.2
93 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO 
1000ML Marca: JP 

BOL 20000 4,10 82.000,00 

42 114.001.5
81 

SORO RINGER LACTATO 500 ML Marca: JP FRA 150000 2,81 421.500,00 

43 105.001.1
22 

SORO RINGER LACTATO 1000 ML Marca: 
JP 

BOL 40000 4,19 167.600,00 

44 114.001.1
68 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) Marca: VIC 
PHARMA 

FRA 50000 5,50 275.000,00 

50 095.001.1
18 

LUVA DESCARTÁVEL DE LATEX, 
LEVEMENTE LUBRIFICADA COM PÓ 

ABSORVÍVEL - TAMANHO P.CAIXA 100 
PAR Marca: DESCARPACK 

CX 10000 24,00 240.000,00 

51 095.001.1
19 

LUVA DESCARTÁVEL DE LATEX, 
LEVEMENTE LUBRIFICADA COM PÓ 

ABSORVÍVEL - TAMANHO M.CAIXA 100 
PAR Marca: DESCARPACK 

CX 10000 24,00 240.000,00 

52 090.000.3
35 

LUVA DESCARTÁVEL DE LATEX, 
LEVEMENTE LUBRIFICADA COM PÓ 
ABSORVÍVEL - TAMANHO G. Marca: 

DESCARPACK 

CAI 10000 24,00 240.000,00 

54 090.000.4 TELA MISTA DE POLIPROPILENO E ENV 100 31,24 3.124,00 



 

20 POLIGLACTINA ABSORVÍVEL - EM 
POLIPROPILENO, ABSORVÍVEL, PARA 
REPARO DE HÉRNIA, DE 6 X 11 CM, EM 

CAIXA COM UMA UNIDADE. Marca: 
VENKURI 

55 056.002.5
26 

TELA MISTA DE POLIPROPILENO E 
POLIGLACTINA ABSORVÍVEL - EM 

POLIPROPILENO, ABSORVÍVEL, PARA 
REPARO DE HÉRNIA, DE 15 X 15 CM, EM 

CAIXA COM UMA UNIDADE. Marca: 
VENKURI 

ENV 100 43,17 4.317,00 

56 056.002.5
27 

CATETER INTRAVENOSO - 
POLIURETANO, RADIOPACO, MEDIA 
PERMANÊNCIA, VENOSA CENTRAL, 

ADULTO, N 16 Marca: MEDIX 

UNI 600 0,78 468,00 

58 095.001.1
56 

MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2 
DESCARTÁVEL- POSSUI FILTRO 
EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE 

CONTAMINANTES PRESENTES NA 
ATMOSFERA SOB A FORMA DE 

AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA 
TUBERCULOSE(MYCOBACTERIUMTUBER

CULOSIS) Marca: DESCARPACK 

UNI 60000 1,45 87.000,00 

60 056.002.3
70 

TERMÔMETRO SEM CONTATO 
INFRAVERMELHO, DESIGN COMPACTO, 

VISOR COM ILUMINAÇÃO, LEITURA EM 1 
SEGUNDO, MEMORIZA AS 10 ULTIMAS 

MEDIÇÕES, SINALIZA A DISTÂNCIA 
CORRETA PARA A MEDIÇÃO 4~6CM, 

PRECISO E CONFIÁVEL, INDICADOR DE 
PILHA COM CARGA BAIXA. Marca: GTHEC 

UNI 150 15,09 2.263,50 

79 095.001.1
15 

EQUIPO DE INFUSÃO POR GRAVIDADE 
MACRO GOTAS, PINÇA PERFURANTE EM 
ABS ADAPTAVEL EM FRASCO, AMPOLA 
OU BOLSA; COM CÂMARA GOTEJADORA 

FLEXÍVEL E TRANSPARENTE. Marca: 
DESCARPACK 

CX 60000 0,94 56.400,00 

93 056.002.4
43 

DRENO DE SUCÇÃO - 4.8 MM (3/16´) 
ESTÉRIL 2 VIAS - SISTEMA FECHADO DE 
DRENAGEM. CENTRAL DE ASPIRAÇÃO 

COM RESERVATÓRIO DE 600ML; 
EXTENSÃO EM PVC CRISTAL ATÓXICO; 
CONECTOR DE DUAS VIAS; AGULHA EM 
AÇO CIRÚRGICO 4.8 MM (3/16´) ESTÉRIL; 

CATÉTER EM PVC CRISTAL ATÓXICO 
COM INDICADOR RADIOPACO; CLAMP 

PARA INTERRUPÇÃO DO FLUXO OU 
REGULAGEM DO VÁCUO; EMBALAGEM 

EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; 
ESTERILIZADA A GÁS ÓXIDO DE 

ETILENO. INDICAÇÃO: DRENAGEM PÓS-
CIRÚRGICA. TRATAMENTO DE 

UNI 100 66,11 6.611,00 



 

ESTERILIZAÇÃO A GÁS ÓXIDO DE 
ETILENO. A ESTERILIDADE É 
ASSEGURADA ENQUANTO A 

EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA, 
DANIFICADO, OU MOLHADA. NÃO 
REESTERILIZAR. Marca: LACMEDIC 

94 095.001.1
69 

FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL 
PROJETADO PARA OFERECER 

FACILIDADE DE ACESSO À CAVIDADE 
ORAL. AFIM DE AJUDAR A OTIMIZAR OS 

CUIDADOS ORAIS. A TRAVA DE 
SEGURANÇA COM UM CLIQUE TRAVA O 

TUBO OROTRAQUEAL NO LUGAR UM 
CLIQUE LIBERA A TRAVA PARA O 

REPOSICIONAMENTO DO TUBO Marca: 
FRADEL 

UNI 100 9,13 913,00 

127 056.002.5
45 

RADIOPACO, TUBO COM FILAMENTO 
RADIOPACO, COM CONECTOR SEM CUFF, 

P/ INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3.0 
Marca: SOLIDOR 

UNI 80 5,03 402,40 

128 056.002.5
46 

RADIOPACO, TUBO COM FILAMENTO 
RADIOPACO, COM CONECTOR SEM CUFF, 

P/ INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3,5 
Marca: SOLIDOR 

UNI 80 7,78 622,40 

129 056.002.5
47 

RADIOPACO, TUBO COM FILAMENTO 
RADIOPACO, COM CONECTOR SEM CUFF, 

P/ INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 4.0 
Marca: SOLIDOR 

UNI 80 5,64 451,20 

130 056.002.5
48 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, 
MONITOR DE DEDO, MODELO ADULTO. 

Marca: WINNER 

UNI 50 63,06 3.153,00 

137 056.002.5
53 

FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO, 
AUTOCLAVÁVEL, ADULTO Marca: 

ROMED 

UNI 10 35,52 355,20 

138 056.002.5
54 

FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO 
AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL Marca: 

ROMED 

UNI 5 35,52 177,60 

147 114.001.7
45 

CARBOCISTEINA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 

MG/ML,FORMA FARMACEUTICA 
XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO 

FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL 
Marca: PRATI 

FRA 5000 4,03 20.150,00 

176 056.002.5
58 

SERINGA DESCARTÁVEL, HIPODÉRMICA, 
ESTÉRIL, SEM AGULHA, TIPO LUER SLIP, 
ATÓXICA E APIROGÊNICA. CAPACIDADE: 

10 ML, TIPO DE VEDAÇÃO: EMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA. 

Marca: RYMCO 

UNI 120000 0,47 56.400,00 

179 056.002.5
61 

SISTEMA DE ANESTESIA TIPO BARAKA 
ADULTO Marca: UNIDIR 

UNI 10 231,66 2.316,60 

180 056.002.5 SISTEMA DE ANESTESIA TIPO BARAKA UNI 5 231,66 1.158,30 



 

62 INFANTIL Marca: UNIDIR 
194 056.002.5

65 
PAPEL LENÇOL BUBINA T 70CM X 50 M 

ROLO Marca: FLEXPELL 
ROLO 2000 7,94 15.880,00 

202 056.002.5
67 

MICROPORE12,5MM X 10M Marca: CIEX UNI 2000 2,24 4.480,00 

  Total do Proponente    2.566.744,20 
 
Valor Total de R$ 2.566.744,20 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula 
I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer 
espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às 
detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique 
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de 
Registro de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de 
acordo com a respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos 
aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de 
preços apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da 
presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 



 

 
5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, 
a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de 
Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) 
ser indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA 
IRACY DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-
000; e na FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, 
CEP 78.820-000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário 
comercial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota 
de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e 
este ser aceito pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de 
Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras 



 

desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais sanções legalmente cabíveis: 
 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou 
por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do 
Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do 
recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa 
prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme 
determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos 
§§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 



 

5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços. 

 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, 
caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na 
cláusula III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou 
pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores 
público municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria 
Nº 113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, 
nomeado através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS 
SANTOS BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 
2021 respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da 
Assistência Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá 
dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 



 

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade 
de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com a Farmácia 
Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material 
Permanente para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial para SRP nº 2/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 
3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 
2002 e no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006. 
 
CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata 
de Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca 



 

de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não 
possa ser resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

  

 

MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

MARCELINO LAHOUD 

359.226.139-87 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, 
devidamente cadastrado sob o código nº 14716, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
28.418.133/0001-00, estabelecida à AV DAS LARANJEIRAS, nº S/N, Bairro: PARQUE 
PRIMAVERA, CEP: 74913-122, na cidade de APARECIDA DE GOIANIA/GO, Fone: (62) 3416-
8300,FARMACEUTICA@MEDVITTADIST.COM.BR neste ato representado pelo Sr. CÁSSIO 
MARTINS DE FREITAS, portador do RG nº 5040142 SPTC/GO e CPF nº. 032.868.041-93, em 
face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 
2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS 
E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, 
FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, 
que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 
20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 
4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e 
demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

4 114.001.51
6 

BROMOPRIDA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 
MG/2ML, FORMA FARMACEUTICA 
AMPOLA. Marca: UNIAO QUIMICA 

AMP 20000 1,23 24.600,00 

8 114.001.07 ETOMIDATO 2MG/ML Marca: BLAU UNI 1000 14,80 14.800,00 



 

5 
12 056.002.52

3 
METILPREDNISOLONA 125MG Marca: 

UNIAO QUIMICA 
FRA 8000 9,60 76.800,00 

20 114.001.35
6 

SUXAMETÔNIO 500MG CLORIDRATO DE 
SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: UNIAO 

QUIMICA 

FRA 800 23,80 19.040,00 

69 056.002.49
0 

CATETER INTRAVENOSO - POLIURETANO, 
RADIOPACO, MEDIA PERMANÊNCIA, 

VENOSA CENTRAL, ADULTO, N 16 
(AMARELO) 5 FR, DUPLO LÚMEN 

ACOMPANHADO POR FIO GUIA, ESTÉRIL, 
ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-

M.SAUDE, COMBINADO COM O ART.31 
L.8078/90 (INTRACATH) Marca: 

BIOMEDICAL 

UNI 600 280,00 168.000,00 

70 056.001.70
5 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
DESCARTAVEL Nº 04 Marca: INJET MED 

UNI 500 0,70 350,00 

71 056.001.07
7 

SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL 
DESCARTAVEL Nº 10 Marca: INJET MED 

UNI 2000 0,70 1.400,00 

73 056.001.72
0 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
DESCARTAVEL Nº 18 Marca: INJET MED 

UNI 2000 0,98 1.960,00 

97 090.000.28
0 

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 2,0 C/ 
AGULHA Nº 3,0 UNI Marca: SHALON 

UNI 720 5,25 3.780,00 

100 095.001.01
1 

FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, 
SIMPLES N.2.0, COM AGULHA DE 3,0CM 

Marca: SHALON 

UNI 2400 5,30 12.720,00 

114 056.002.53
4 

FITA CREPE 19MM X50M Marca: CIEX UNI 5000 3,50 17.500,00 

121 056.002.54
0 

CATETER PARA SUBCLÁVIA COMPLETO. 
CATETER DUPLO LÚMEN 4FR, LÚMEN 14 A 

22 GAU Marca: BIOMEDICAL 

UNI 600 98,00 58.800,00 

122 056.002.54
1 

CATETER PARA SUBCLÁVIA COMPLETO. 
CATETER DUPLO LÚMEN 5FR, LÚMEN 20 

CM COM OCLUSORES Marca: BIOMEDICAL 

UNI 600 98,00 58.800,00 

123 056.002.54
2 

CATETER PARA SUBCLÁVIA COMPLETO. 
CATETER DUPLO LÚMEN 7FR, LÚMEN 20 

CM COM OCLUSORES Marca: BIOMEDICAL 

UNI 600 90,00 54.000,00 

136 056.002.48
7 

CATETER ARTERIAL UMBILICAL 5FR 
Marca: BIOMEDICAL 

UNI 20 59,90 1.198,00 

  Total do Proponente    513.748,00 
 
Valor Total de R$ 513.748,00 (quinhentos e treze mil, setecentos e quarenta e oito reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 



 

quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 



 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 



 

7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 



 

8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 



 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - ME, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

  

MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 

CÁSSIO MARTINS DE FREITAS 

032.868.041-93 

TESTEMUNHAS: 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, devidamente 
cadastrado sob o código nº 15706, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 76.386.283/0001-13, 
estabelecida à R JOSE FRARON, nº 155, Bairro: FRARON, CEP: 85503-320, na cidade de 
PATO BRANCO/PR, Fone: (46) 3224-3767,JULIOPAESE@DIMEVA.COM.BR neste ato 
representado pelo Sr. MAURICIO MACIAG, portador do RG nº 6.794.362-7 e CPF nº. 
039.087.819-73, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para 
Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de 
setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do 
Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 

Item 

 

Código 

DIMEVA DISTRIBUIDORA E 

IMPORTADORA LTDA 

 

 

 

Descrição do Produto/Serviço 

 

Unidade 

 

Qtde 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor 

Total 

143 114.001.74

2 

ACETILCISTEINA - 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 

MG/ML,FORMA FARMACEUTICA 

XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO 

FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL 

FRA 5000 0,56 2.800,00 



 

Marca: GEOLAB/CISTEIL 

  Total do Proponente    2.800,00 

 
Valor Total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 



 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 



 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 



 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 



 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 
LTDA, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  



 

 

 

  

 

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 

MAURICIO MACIAG 

039.087.819-73 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, devidamente cadastrado sob o código nº 15705, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 17.472.278/0001-64, estabelecida à RUA GOTARDO MAZZAROLO, nº 16, Bairro: 
CENTRO, CEP: 99740-000, na cidade de BARAO DE COTEGIPE/RS, Fone: (54)35232- 
202,GOLDENPLUSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM neste ato representado pelo Sr. 
MARCELO MAROSTICA, portador do RG nº 1076099215 e CPF nº. 820.347.290-72, em face 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 2/2021, 
RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

GOLDENPLUS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

1 114.001.00
2 

ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/5ML – AMPOLA 
DE 5ML Marca: SANTISA 

AMP 10000 1,26 12.600,00 

7 105.001.28
4 

CEFTRIAXONA 500MG, I.M E I.V Marca: 
NOVA FARMA 

UNI 6000 7,10 42.600,00 

18 105.001.04 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA UNI 12000 6,20 74.400,00 



 

3 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML-AMPOLA 
DE 5ML Marca: HIPOLABOR 

33 105.001.29
0 

GLICOSE 50% - FRASCO 10ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL Marca: SAMTEC 

AMP 6000 0,57 3.420,00 

53 095.001.13
1 

DUPLA VIA, EQUIPO DUAS VIAS, 
MULTIVIAS COM CLAMP Marca: TKL 

UNI 6000 0,83 4.980,00 

57 090.000.42
4 

TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - 
CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% 
POLIPROPILENO. COR BRANCA, FORMATO 
ANATÔMICO PARA QUALQUER TAMANHO 
DE CABEÇA, COM TOTAL CAPACIDADE DE 

VENTILAÇÃO, NÃO ALÉRGICA, COM 
ELÁSTICO SANFONADO EM TODA SUA 
EXTENSÃO, COM MARCA COMERCIAL 

PCTE C 100 UN Marca: ANADONA 

UNI 25000 0,11 2.750,00 

68 090.000.19
6 

BOLSA DE DRENAGEM PARA DIURESE 
SIST. FECHADO 2000 ML Marca: GLOMED 

UNI 6000 4,15 24.900,00 

112 056.002.50
6 

SONDA DESCARTÁVEL - EM POLIVINIL 
ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, 

PARA URETRAL, Nº 14, SILICONADA. Marca: 
BIOSANI 

UNI 10000 0,65 6.500,00 

149 105.001.29
5 

SULFATO FERROSO - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 13,5 MG 

DE FERRO ELEMENTAR/ML), FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCAO, FORMA DE 
APRESENTACAO EM FRASCO CONTA-

GOTAS, VIA ORAL Marca: NATULAB 

FRA 10000 1,25 12.500,00 

158 114.001.59
9 

CARVEDILOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 3,125 MG, 

FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, 
VIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: 

NOVA QUIMICA 

CP 150000 0,11 16.500,00 

159 114.001.59
8 

CARVEDILOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 6,25 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO 

ORAL Marca: NOVA QUIMICA 

CP 150000 0,09 13.500,00 

  Total do Proponente    214.650,00 
 

Valor Total de R$ 214.650,00 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 



 

alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 



 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 



 

7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 



 

8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 



 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: GOLDENPLUS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, constantes e apresentados no 
mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

 

GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

MARCELO MAROSTICA 

820.347.290-72 

 



 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP, 
devidamente cadastrado sob o código nº 14710, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
78.688.660/0001-02, estabelecida à RUA SANTA CATARINA, nº 769, Bairro: CENTRO, CEP: 
85801-040, na cidade de CASCAVEL/PR, Fone: (45) 3224-6985,nicolas.feernando@gmail.com 
neste ato representado pelo Sr. SIDNEY DA VEIGA, portador do RG nº 82527273 e CPF nº. 
031.518.629-18, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para 
Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de 
setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do 
Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR 
FONTANNA LTDA - EPP 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor Total 

5 105.001.06
6 

DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML 
Marca: FARMACE 

AMP 20000 2,79 55.800,00 

14 105.001.28
5 

ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, 10%. USO 
ENDOVENOSO/INALATÓRIO (EV/INAL). 

AMPOLA DE 3 ML Marca: UNIÃO QUIMICA 

AMP 3600 2,94 10.584,00 



 

28 105.001.28
8 

SULFATO DE ZINCO 20MG Marca: 
MYRALES 

UNI 8000 2,74 21.920,00 

46 095.001.12
4 

LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM 
VINIL, ESTÉRIL, TAMANHO: 7,0 PAR Marca: 

LATEX BR 

PAR 10000 1,55 15.500,00 

47 095.001.12
5 

LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM 
VINIL, ESTÉRIL, TAMANHO: 7,5 PAR Marca: 

LATEX BR 

PAR 10000 1,55 15.500,00 

48 095.001.12
6 

LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM 
VINIL, ESTÉRIL, TAMANHO: 8,0 PAR Marca: 

LATEX BR 

PAR 10000 1,53 15.300,00 

49 056.002.52
5 

LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM 
VINIL, ESTÉRIL, TAMANHO: 8,5 PAR Marca: 

LATEX BR 

PAR 10000 1,53 15.300,00 

62 090.000.47
0 

RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR 
VENTILATÓRIO MANUAL (AMBU), 

NEONATAL COM BALÃO AUTOLAVÁVEL, 
MASCARA FACIAL EM SILICONE, 

VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR Marca: 
FARMATEX 

UNI 4 150,00 600,00 

63 056.002.35
7 

RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR 
VENTILATÓRIO MANUAL (AMBU), 

INFANTIL, COM BALÃO AUTOLAVÁVEL, 
MASCARA FACIAL EM SILICONE, 

VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR Marca: 
FARMATEX 

UNI 6 156,00 936,00 

64 090.000.47
2 

RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR 
VENTILATÓRIO MANUAL (AMBU), 

ADULTO, COM BALÃO AUTOLAVÁVEL, 
MASCARA FACIAL EM SILICONE, 

VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR Marca: 
FARMATEX 

UNI 30 151,00 4.530,00 

72 056.001.71
8 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
DESCARTAVEL  Nº 14 Marca: BIOSANI 

UNI 2000 0,79 1.580,00 

74 090.000.38
7 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
DESCARTÁVEL Nº 20 Marca: BIOSANI 

UNI 1000 0,89 890,00 

78 095.000.30
7 

ELETRODO CUTÂNEO MONITORIZAÇÃO 
GERAL USADO PARA ECG Marca: 

DESCARPACK 

UNI 25000 0,28 7.000,00 

99 090.000.28
8 

FIO DE SUTURA CATGUT - ESTÉRIL, 
SIMPLES N.0, COM AGULHA, AGULHA DE 

3.0CM Marca: SHALON 

UNI 720 4,47 3.218,40 

101 095.001.01
2 

FIO DE SUTURA CATGUT - ESTERIL, 
SIMPLES 2, COM AGULHA, AGULHA DE 

3,5CM Marca: SHALON 

UNI 2400 4,47 10.728,00 

103 090.000.29
2 

FIO DE SUTURA CATGUT - ESTÉRIL, 
SIMPLES N3.0 COM AGULHA, AGULHA DE 

4.0 Marca: SHALON 

UNI 720 4,47 3.218,40 

110 056.002.50
5 

SONDA DESCARTÁVEL - EM POLIVINIL 
ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, 

PARA URETRAL, Nº 10, SILICONADA. Marca: 
BIOSANI 

UNI 2000 0,64 1.280,00 



 

113 056.002.53
3 

SONDA URETRAL – Nº 16, COM 25CM – 
40CM DE COMPRIMENTO, EM PVC 
MALEÁVEL, TRANSPARENTE, A 

TRAUMÁTICA, SILICONADO Marca: 
BIOSANI 

UNI 10000 0,68 6.800,00 

117 056.002.53
6 

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM 
NASCIDOS, COR ROSA Marca: HEALT MED 

UNI 3000 1,07 3.210,00 

170 058.002.27
9 

BOWIE E DIK PACOTE PRONTO 134-137º 3,5 
MIN UNIDADE Marca: CLEAM UP 

UNI 50 10,26 513,00 

171 058.002.28
0 

INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR CLEAN 
TEST, CAIXA COM 10 TESTES. Marca: 2I 

UNI 200 30,93 6.186,00 

172 058.002.28
1 

INDICADOR QUÍMICO CL 5 PARA 
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR Marca: 2I 

UNI 100 5,00 500,00 

191 054.001.27
8 

FIXADOR CITOLOGICO Marca: CRAL PLAST LIT 400 8,65 3.460,00 

197 114.001.50
0 

COMPLEXO VITAMÍNICO E POLI MINERAIS 
PARA GESTANTES E LACTANTES - 

RETINOL + COLECALCIFEROL + ACETATO 
DE TOCOFEROL + ÁCIDO ASCÓRBICO + 

TIAMINA+ RIBOFLAVINA + 
NICOTINAMIDA + CLORIDRATO DE 

PIRIDOXINA + ÁCIDOFÓLICO + 
CIANOCOBALAMINA + FERRO + ZINCO + 

CALCIO. Marca: HYPERA 

FRA 2160 56,415 121.856,40 

198 105.001.17
6 

CIMETIDINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 
200 MG,FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO 
ORAL Marca: TEUTO 

CP 20000 0,43 8.600,00 

207 043.001.66
1 

BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W) - 
APARELHO UTILIZADO NA MAIORIA DOS 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM A 
FINALIDADE DE COAGULAR, DISSECAR, 

CORTAR E FULGURAR OS TECIDOS 
BIOLÓGICOS.GERADOR COM POTÊNCIA 

DE 400W, MICROCONTROLADO POR 
MICROPROCESSADORES CAPAZ DE LER A 
IMPEDÂNCIA DOS TECIDOS NOS MODOS 

BIPOLAR E CORTE, ALTERANDO A 
VOLTAGEM E A CORRENTE, MANTENDO 
ASSIM A CONSISTÊNCIA DA POTÊNCIA 

NOS DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS, ISSO 
REDUZ A DISPERSÃO TÉRMICA NOS 
TECIDOS ADJACENTES Marca: EMAI 

UNI 1 29.998,00 29.998,00 

  Total do Proponente    365.008,20 
 
Valor Total de R$ 365.008,20 (trezentos e sessenta e cinco mil e oito reais e vinte 
centavos).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 



 

 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 



 

a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 



 

na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 



 

8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 



 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR 
FONTANNA LTDA - EPP, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

  

 

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP 

SIDNEY DA VEIGA 

031.518.629-18 

TESTEMUNHAS: 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente cadastrado 
sob o código nº 7627, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 67.729.178/0004-91, estabelecida à 
PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, nº 1000, Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO 
ALDO NASSIF, CEP: 13916-074, na cidade de JAGUARIUNA/SP, Fone: (65) 3625-
4235,vendas@rioclarense.com.br neste ato representado pelo Sr. VANESSA MARTINS 
PACHECO DE ALMEIDA DE PAULO, portador do RG nº 470966464 e CPF nº. 387.707.608-
45, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços 
nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS 
E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, 
FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, 
que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 
20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 
4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e 
demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 

Item 

 

Código 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 

LTDA 

 

 

 

Descrição do Produto/Serviço 

 

Unidade 

 

Qtde 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor 

Total 

186 114.001.38

1 

FENOBARBITAL 100MG Marca: FENOCRIS 

100MG CX C/20BLT X 10CPR|CRISTALIA 

CP 100000 0,18 18.000,00

  Total do Proponente    18.000,00

 



 

Valor Total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 



 

especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 



 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 



 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 



 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônivo para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  



 

 

 

  

 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 

VANESSA MARTINS PACHECO DE ALMEIDA DE PAULO 

387.707.608-45 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 122/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP, devidamente cadastrado sob o 
código nº 3022, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.371.628/0001-70, estabelecida à AVENIDA 
GENERAL MELLO, nº 1527, Bairro: PICO DO AMOR, CEP: 78065-290, na cidade de 
CUIABA/MT, Fone: (65) 3634 6951,cgltda1@terra.com.br neste ato representado pelo Sr. 
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA, portador do RG nº 00032980 e CPF nº. 
171.769.301-63, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para 
Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de 
setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do 
Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP 
 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

65 056.002.36
2 

TRAQUÉIA CORRUGADA DE SILICONE 
PARA CIRCUITO DE VENTILADOR PONTA 
AZUL, TAMANHO ADULTO Marca: ventcare 

UNI 100 260,00 26.000,00 

66 056.002.52
8 

TRAQUÉIA CORRUGADA DE SILICONE 
PARA CIRCUITO DE VENTILADOR PONTA 

AZUL, TAMANHO NEONATAL Marca: 

UNI 20 260,00 5.200,00 



 

ventcare 
67 056.002.52

9 
TRAQUÉIA CORRUGADA DE SILICONE 

PARA CIRCUITO DE VENTILADOR PONTA 
AZUL, TAMANHO PEDIÁTRICO Marca: 

ventcare 

UNI 20 260,00 5.200,00 

77 096.000.33
7 

CONJUNTO MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO 
- COMPOSTO POR UM 

TENSIOMETRO/ESFIGMOMANOMETRO E 
UM ESTETOSCÓPIO, A) DENSÍMETRO 

ANEROIDE PORTÁTIL PARA USO ADULTO, 
COM BRAÇADEIRA FLEXÍVEL EM NYLON 

ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL COM 
FECHO HASTE DE METAL. Marca: premium, 

UNI 300 140,00 42.000,00 

92 095.000.31
6 

VÁLVULA EXPIRATÓRIA PARA 
VENTILADOR MECÂNICO Marca: ventcare 

UNI 100 410,00 41.000,00 

95 095.000.31
7 

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 1,0 C/ 
AGULHA Nº 3,0 UN Marca: technofio 

UNI 2160 5,10 11.016,00 

119 056.002.53
8 

INVÓLUCRO/ WRAPS PARA 
ESTERILIZAÇÃO  DE INSTRUMENTAIS 

CIRÚRGICOS PESADO 50G 70CMX70CM, 
COR AZUL, CONFECCIONADO EM 

TRILAMINADO DE NÃO TECIDO 100% 
POLIPROPILENO SMS, COM 50 UNIDADES. 

Marca: zermatt 

UNI 30000 1,95 58.500,00 

120 056.002.53
9 

INVÓLUCRO/ WRAPS PARA 
ESTERILIZAÇÃO  DE INSTRUMENTAIS 

CIRÚRGICOS PESADO 50G 120CMX120CM, 
COR AZUL, CONFECCIONADO EM 

TRILAMINADO DE NÃO TECIDO 100% 
POLIPROPILENO SMS, COM 50 UNIDADES. 

Marca: zermatt 

UNI 30000 4,85 145.500,00 

132 056.002.55
0 

CANETA DUPLO COMANDO MANUAL CD 
02, MANDRIL UNIVERSAL Marca: deltronix 

UNI 5 950,00 4.750,00 

173 058.002.28
2 

INDICADOR QUÍMICO TIPO 6 134º 7MIN 
121º 20MIN PACOTE COM 250 UNIDADES 

Marca: maxximed 

PAC 100 520,00 52.000,00 

178 056.002.56
0 

CABO PARA PINÇA BIPOLAR 
CONFECCIONADO COM CABO DE 

SILICONE AUTOCLAVÁVEL DE ALTA 
RESISTENCIA, COMPRIMENTO 2,50M 

OBTENHA QUALIDADE E SEGURANÇA 
UTILIZANDO SÓMENTE ACESSÓRIOS 
ORIGINAIS DELTRONIX® REGISTRO 
ANVISA - 10214670023 Marca: deltronix 

UNI 3 540,00 1.620,00 

181 056.002.56
3 

CABO PARA PINÇA BIPOLAR 
CONFECCIONADO COM CABO DE 

SILICONE AUTOCLAVÁVEL DE ALTA 
RESISTENCIA, COMPRIMENTO 2,50M 

OBTENHA QUALIDADE E SEGURANÇA 
UTILIZANDO SÓMENTE ACESSÓRIOS 
ORIGINAIS DELTRONIX® REGISTRO 
ANVISA - 10214670023 Marca: deltronix 

UNI 3 990,00 2.970,00 



 

  Total do Proponente    395.756,00 
 
Valor Total de R$ 395.756,00 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e 
seis reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 



 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 



 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 



 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 



 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP, 
constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 



 

 

  

 

CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP 

TERTULIANO GONCALVES DA COSTA 

171.769.301-63 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 123/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, devidamente cadastrado sob o 
código nº 11054, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.847.837/0001-10, estabelecida à AV. B, Qd. 
25, Lt. 04, nº 293, Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO, CEP: 74853-030, na cidade de 
GOIANIA/GO, Fone: (62) 3088-9700,cientifica@brturbo.com.br neste ato representado pelo Sr. 
SIDNEY DE CASTRO PEREIRA, portador do RG nº 99372 MT/GO e CPF nº. 383.337.831-04, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 
2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS 
E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, 
FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, 
que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 
20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 
4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e 
demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 
 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

61 023.002.25
2 

PRO-PÉ SAPATILHAS PROTETORAS PRO-PÉ 
DESCARTÁVEIS CONFECCIONADAS EM 
TNT POR PROCESSO AUTOMATIZADO. 

FIXAÇÃO:  ELÁSTICO DE ALTA 
QUALIDADE SOLDADO EM TODA A 

VOLTA, OFERECENDO RESISTÊNCIA E 
CONFORTO. Marca: ANADONA 

UNI 30000 0,11 3.300,00 



 

98 090.000.28
5 

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 4,0 C/ 
AGULHA Nº 3,0 Marca: SHALON 

UNI 720 4,60 3.312,00 

104 090.000.50
0 

FIO DE SUTURA CATGUT - ESTÉRIL, 
SIMPLES N4.0 AGULHA DE 4.0 Marca: 

SHALON 

UNI 720 4,48 3.225,60 

146 114.001.74
4 

CARBOCISTEINA - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 

MG/ML,FORMA FARMACEUTICA 
XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO 

FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL 
Marca: PRATI DONADUZZI - 80ML 

FRA 5000 2,99 14.950,00 

201 114.001.28
0 

SECNIDAZOL 1000MG Marca: SANDOZ CP 10000 1,30 13.000,00 

  Total do Proponente    37.787,60 
 

Valor Total de R$ 37.787,60 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta 
centavos).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 



 

CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial 
para SRP Nº002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 



 

 
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 



 

4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 
Administração; 

5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços. 

 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 



 

 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, 
constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 



 

Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

  

 

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 

SIDNEY DE CASTRO PEREIRA 

383.337.831-04 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 124/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
devidamente cadastrado sob o código nº 7614, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.652.030/0001-
70, estabelecida à BR 480 - SAIDA PARA ERECHIM, nº 795, Bairro: SAIDA ERECHIM, CEP: 
99740-000, na cidade de BARAO DE COTEGIPE/RS, Fone: (54) 3523 
2700,medicamentos@centermedi.com.br neste ato representado pelo Sr. Edivar Szymanski, 
portador do RG nº 5051132966 e CPF nº. 670.481.290-34, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar 
entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA 
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

140 114.001.72
9 

PARACETAMOL  200 MG/ML Marca: 
FARMACE GENERICO 1108500340071

 CX C/ 100 

UNI 10000 0,90 9.000,00 

141 114.001.73
9 

AMBROXOL 30 MG/5ML Marca: FARMACE
 GENERICO 1108500390026

UNI 5000 2,00 10.000,00 



 

 CX C/ 60 
142 114.001.42

6 
ACEBROFILINA 50MG/5ML Marca: 
BRAINFARMA GENERICO

 1558403980037 CX C 01 

UNI 5000 4,10 20.500,00 

151 114.001.27
5 

METRONIDAZOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE 

ADMINISTRACAO ORAL Marca: NOVA 
QUIMICA MEFLAGIN 1267502140037

 CX C/ 20 

CP 30000 0,24 7.200,00 

154 114.001.22
3 

PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO Marca: 
SANVAL GENERICO 1071402370044

 CX C 500 

CP 50000 0,06 3.000,00 

156 114.001.05
4 

VITAMINAS DO COMPLEXO B - 
COMPRIMIDO Marca: VITAMED

 COMPLEXO B RDC 27/2010 CX C/ 
500 

CP 40000 0,03 1.200,00 

160 114.001.60
1 

CARVEDILOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG, 

FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, 
VIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: 

NOVA QUIMICA CARDBET
 1267503280177 CX C/ 30 

CP 150000 0,16 24.000,00 

174 114.001.15
5 

SINVASTATINA 20MG Marca: PHARLAB
 GENERICO 1410701080076

 CX C/ 500 

UNI 100000 0,08 8.000,00 

183 058.002.28
3 

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT A + 
VIT E LOÇÃO, FRASCO DE 200ML OLEO DE 

GIRASOL / DERSANI Marca: NUTRIEX
 DERMAEX 80451960191 CX C/30 

UNI 5000 4,94 24.700,00 

187 114.001.81
1 

PARACETAMOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 750 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO 
ORAL Marca: BELFAR PARAMOL
 1057101330013 CX C/ 200 

CP 30000 0,16 4.800,00 

188 095.000.26
7 

ESPECULO - ESPECULO DESCARTÁVEL 
TAMANHO PEQUENO Marca: CRAL PLAST 

10379860105 CX C/ 200 

UNI 5000 0,89 4.450,00 

192 054.001.11
3 

CETOCONAZOL 200MG Marca: PHARLAB
 GENERICO 1410700640019

 CX C/ 30 

CP 10000 0,23 2.300,00 

205 114.001.04
2 

OMEPRAZOL 20MG Marca: GLOBO
 GENERICO 1053501720126

 PT C 56 

CP 50000 0,10 5.000,00 

  Total do Proponente    124.150,00 
 
Valor Total de R$ 124.150,00 (cento e vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais).  
 
 



 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 



 

 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 



 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 



 

solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 



 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade. 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Edivar Szymanski 

670.481.290-34 



 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, 
devidamente cadastrado sob o código nº 12410, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
26.457.348/0001-04, estabelecida à AV. BARÃO DE RIO BRANCO, nº S/N, Bairro: JARDIM 
LUZ, CEP: 74915-025, na cidade de APARECIDA DE GOIANIA/GO, Fone: (62) 3983-
2238,contato@cadistribuidora.com neste ato representado pelo Sr. ANTONIA CLENIR 
BARROS DA SILVA, portador do RG nº 126020119995 SEJSPC e CPF nº. 990.606.393-91, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 
2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS 
E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, 
FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, 
que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 
20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 
4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e 
demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

75 090.000.39
1 

SONDA FOLEY - EM BORRACHA 
NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM 

BALÃO DE ATÉ 30 ML, COM 2 VIAS, 
NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM 

LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14 Marca: 

UNI 3200 2,78 8.896,00 



 

DESCARPACK 
76 090.000.39

2 
SONDA FOLEY - EM BORRACHA 

NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM 
BALÃO DE ATÉ 30 ML, COM 2 VIAS, 

NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM 
LOCAL VISÍVEL CALIBRE 16 Marca: 

DESCARPACK 

UNI 3200 2,78 8.896,00 

203 056.002.56
8 

GEL PARA ULTRASSON FRASCO 1L Marca: 
MADEITEX 

FRA 2000 6,30 12.600,00 

  Total do Proponente    30.392,00 
 

Valor Total de R$ 30.392,00 (trinta mil, trezentos e noventa e dois reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 



 

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 



 

segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 



 

 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade 
 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 



 

Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

  

 

CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

ANTONIA CLENIR BARROS DA SILVA 

990.606.393-91 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 126/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME, devidamente 
cadastrado sob o código nº 14689, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.574.769/0001-07, 
estabelecida à AV. MIGUEL SUTIL, QD. 03, LT. 11, nº 13060, Bairro: CIDADE ALTA, CEP: 
78030-485, na cidade de CUIABA/MT, Fone: (65) 2136-8381,ricardo@nlife.com.br neste ato 
representado pelo Sr. RICARDO GUIO SEGUNDO, portador do RG nº 4297037 e CPF nº. 
040.318.051-10, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para 
Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de 
setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do 
Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
EIRELI - ME 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

165 056.002.32
9 

TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE 
GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM 
APARELHO FORNECIDO NESTE EDITAL 

,CAIXA COM 50 TIRAS. SUGESTÃO: 
ONCALL PLUS IGUAL OU QUALIDADE 

CAI 6000 21,36 128.160,00 



 

SUPERIOR, *DEVE SER COMPATÍVEL COM 
O ITEM: GLICOSIMETRO – MEDIDOR DE 
GLICEMIA CAPILAR. CÓD. TCE 396294-6 

DESTE EDITAL Marca: ACCU CHECK 
ACTIVE FCO COM 50 TIRAS/ROCHE 

  Total do Proponente    128.160,00 
 
Valor Total de R$ 128.160,00 (cento e vinte e oito mil, cento e sessenta reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 



 

 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 



 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 



 

8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 
 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 



 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade 
 
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
EIRELI - ME, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  



 

 

 

  

 

NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME 

RICARDO GUIO SEGUNDO 

040.318.051-10 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 127/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E 
EXPORTACAO EIRELI, devidamente cadastrado sob o código nº 10897, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 06.065.614/0001-38, estabelecida à RUA C 159, nº 674, Bairro: JD AMERICA, CEP: 
74255-140, na cidade de GOIANIA/GO, Fone: 6239288989,vendas04@supermedica.com.br 
neste ato representado pelo Sr. AGNALDO DO CARMO CHAGAS, portador do RG nº 
3628359DGPCGO e CPF nº. 895.030.901-72, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 002/2021, RESOLVEM firmar entre si o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA 
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 

Item 

 

Código 

SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR IMPORTACAO E 

 

 

 

Descrição do Produto/Serviço 

 

Unidade 

 

Qtde 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor 

Total 

22 114.001.57

3 

ENOXAPARINA SODICA 40 MG, FORMA 

FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO 

SERINGA PREENCHIDA Marca: MYLAN 

AMP 4000 29,95 119.800,00 

24 114.001.57 ENOXAPARINA SODICA 80 MG,FORMA AMP 2000 40,00 80.000,00 



 

5 FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO 

SERINGA PREENCHIDA Marca: MYLAN 

  Total do Proponente    199.800,00 

 
Valor Total de R$ 199.800,00 (cento e noventa e nove mil e oitocentos reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 



 

5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 



 

recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 



 

 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 
 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 



 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade 
 
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, constantes e apresentados no 
mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 



 

 

  

 

SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 

AGNALDO DO CARMO CHAGAS 

895.030.901-72 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, devidamente cadastrado sob o código nº 15714, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 12.313.826/0001-90, estabelecida à AV ANTONIO FIDELIS, nº 1158, Bairro: 
PARQUE AMAZONIA, CEP: 74840-090, na cidade de GOIANIA/GO, Fone: (62)3086 -
6453,LICITACAO@RETFARMA.COM neste ato representado pelo Sr. PEDRO HENRIQUE, 
portador do RG nº 7275030 e CPF nº. 713.130.781-58, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 2/2021, RESOLVEM firmar entre si o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA 
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte 
integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de 
Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais 
normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

RET FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

3 114.001.22
6 

SUCCINATO SÓDICO DE 
HIDROCORTISONA 100MG Marca: BIOLAB 

FRA 8000 2,00 16.000,00 

96 095.000.31
8 

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 1,0 C/ 
AGULHA Nº 4,0 UN Marca: TECHNOFIO 

UNI 720 4,50 3.240,00 

108 095.001.16 FIO NYLON Nº 3,0 C/ AGULHA Nº 3,5 Marca: UNI 2400 1,80 4.320,00 



 

5 TECHNOFIO 
109 090.000.30

6 
FIO NYLON Nº 5,0 C/ AGULHA Nº 3,0 Marca: 

TECHNOFIO 
UNI 2400 1,80 4.320,00 

133 056.002.55
1 

CANETA MONOPOLAR CM 05, MANDRIL 
UNIVERSAL Marca: MANDRIL 

UNI 5 380,00 1.900,00 

200 114.001.63
2 

TIABENDAZOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG Marca: 

BELFAR 

BG 1200 17,09 20.508,00 

204 056.002.56
9 

GEL PARA ULTRASON FRASCO 5L Marca: 
CARBOGEL 

GL 1000 25,32 25.320,00 

206 056.002.57
0 

KIT PARA  MACRONEBULIZAÇÃO COM 
MÁSCARA PARA OXIGÊNIO – TAMANHO 

ADULTO Marca: RWR 

UNI 50 22,50 1.125,00 

  Total do Proponente    76.733,00 
 

Valor Total de R$ 76.733,00 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  



 

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 



 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 



 

5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços. 

 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade 
 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, constantes e apresentados no 
mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

 



 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

  

 

RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

EIRELI 

PEDRO HENRIQUE 

713.130.781-58 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 129/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, devidamente 
cadastrado sob o código nº 12442, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.297.758/0001-03, 
estabelecida à QUADRA 2, nº S/N, Bairro: SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA), CEP: 72265-
020, na cidade de BRASILIA/DF, Fone: 61 3044-3261,prosaudelicita@gmail.com neste ato 
representado pelo Sr. LUCINEIDE SANTOS, portador do RG nº 555992500 e CPF nº. 
805.856.631-49, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para 
Registro de Preços nº 002/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de 
setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do 
Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Código 

PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

152 105.001.29
6 

METRONIDAZOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,4MG/ML, 
FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO 

ORAL, FORMA DE APRESENTACAO EM 
FRASCO, VIA ORAL 

FRA 20000 6,07 121.400,00 



 

175 095.001.06
2 

SERINGA DESCARTÁVEL, HIPODÉRMICA, 
ESTÉRIL, SEM AGULHA, TIPO LUER SLIP, 
ATÓXICA E APIROGÊNICA. CAPACIDADE: 

10 ML, TIPO DE VEDAÇÃO: EMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA. 

UNI 120000 0,31 37.200,00 

  Total do Proponente    158.600,00 
 

Valor Total de R$ 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 



 

 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 



 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 



 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 



 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade 
 
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  



 

 

 

  

 

PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 

LUCINEIDE SANTOS 

805.856.631-49 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 130/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 27 de setembro de 2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03347135/0001-16, doravante, 
neste ato a Prefeita Municipal de Jaciara/MT, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora, 
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 
SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominada simplesmente 
FORNECEDOR: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
devidamente cadastrado sob o código nº 2152, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.520.829/0001-
40, estabelecida à RODOVIA BR-480, nº 180, Bairro: CENTRO, CEP: 99740-000, na cidade de 
BARAO DE COTEGIPE/RS, Fone: (54) 3523-2600,dimaster@dimaster.com.br neste ato 
representado pelo Sr. ODAIR JOSE BALESTRIN, portador do RG nº 12R2237502 e CPF nº. 
811.773.489-34, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para 
Registro de Preços nº 002/2021, RESOLVEM firmar entre si o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT. constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
SRP nº 2/2021, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de 
setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do 
Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, 
PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-
MT., conforme planilha abaixo: 
 

 
Item 

 
Código 

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

 
 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Qtde 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

150 114.001.27
4 

METRONIDAZOL - 
CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 

MG,FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO 

CP 30000 0,14 4.200,00 



 

ORAL Marca: PRATI DONADUZZI
 GENERICO GENÉRICO 

155 114.001.23
4 

AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 
DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDO 

REVESTIDO Marca: RANBAXY
 GENERICO REFERÊNCIA / ÉTICO 

CP 40000 1,19 47.600,00 

161 114.001.25
7 

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 
500MG Marca: PRATI DONADUZZI
 GENERICO GENÉRICO 

CP 50000 0,22 11.000,00 

  Total do Proponente    62.800,00 
 
Valor Total de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais).  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às 
sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para que este autorize e indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro 
de Preços está especificado no Anexo IV, do Edital do  Pregão nº 002/2021, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 002/2021. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº 002/2021, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 



 

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
para SRP Nº 002/2021. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do 
serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, 
a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.5 O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA IRACY 
DEGASPERY, LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS Nº 1165, Centro, CEP 78.820-000; e na 
FARMÁCIA BÁSICA, SITO À RUA PRAÇA MELVIN JHONES, S/N, CENTRO, CEP 78.820-
000, anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário comercial, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, 
salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 
pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 
a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 



 

segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista 
na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, 
da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, 
devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 
2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 
processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, quando: 
 

1) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
2) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
3) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
4) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 
5) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 



 

 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 

dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões 
do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hipótese prevista na cláusula 
III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 
parciais, serão, igualmente, autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou pelo 
Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os servidores público 
municipais Sr. VITOR KAYNA ARAÚJO RODRIGUES, nomeado através da Portaria Nº 
113/2021, de 22 de Fevereiro de 2021, o Sr. BRUNO CARDOSO GONÇALVES, nomeado 
através da Portaria Nº 177/2021, de 26 de Abril de 2021 e a Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 2021 
respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos do Hospital Municipal; da Assistência 
Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a Farmácia 
Municipal. 

01.08.01.10.301.0010.2373.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Atenção Básica. 

01.08.01.10.305.0013.2375.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Vigilância em Saúde. 

01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio - MAC 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Sangue (UCT). 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório 
Municipal. 

01.08.01.10.303.0012.2376.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Custeio – Assistência Farmacêutica. 01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 
– Manutenção e Encargos com a Farmácia Básica. 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipam. E Material Permanente 
para a Média e Alta Complexidade 
 
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 002/2021, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, constantes e apresentados no mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, 
de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e 
no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 
ainda a lei complementar e 123/2006. 
 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação do extrato desta Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 



 

Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente. 
 

JACIARA-MT, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

  

 

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

ODAIR JOSE BALESTRIN 

811.773.489-34 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Nome: Adrielle da Silva Mota            Nome: Adevanir Marcos R. de Araújo   
CPF: 041.582.921-66                CPF: 944.786.191-15 
RG: 1871384-0 SSP/MT                     RG: 1345104-9 SSP/MT 
 

 

 

 

 

 
 


