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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3622-01/2021 

 

O Município de Jaciara - MT, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação – 

INTERNET, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 152/2021, de 

06 de Abril de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horários e 

local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº. 10.520/02, no Decreto Federal nº. 

10.024/19, e subsidiariamente, às Leis n°. 8666/93, e demais legislações complementares, 

realizará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021, do tipo “MENOR 

PREÇO POR ITEM”, destinada à aquisição do objeto que trata este Edital. 

 

Início do acolhimento das 

propostas eletrônicas: 

Das 12:00h do dia  27/08/2021 às 18:00h do dia 

10/09/2021   18:00 (horário de Brasília). 

Início da sessão pública: Dia 13/09/2021 às 09:00h (horário de Brasília). 

Início da disputa: Dia 13/09/2021 às 09:15h (horário de Brasília). 

Endereço: 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro, Jaciara- MT 

 

Sites:http://intranet.jaciara.mt.gov.br:5656/comprasedital/ 

 

 

Meios para contato: 

Fone (66) 3461-7925 Ramal 

E-mail:licitacao@jaciara.mt.gov.br 

Dias e horários: de Segunda à Sexta-feira, das 13h00min às 18h00min (horário de Mato 

Grosso). 

 

OBS: Salvo ressalva expressa, os horários estabelecidos neste Edital observarão o 

horário de Brasília (DF) 

 

 

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela 

Lei 8.666 de 21/06/93 e Decreto Federal 10.024/19. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, por meio de seu (ua) Pregoeiro (a), torna 

público a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO, na modalidade de REGISTRO DE 

PREÇOS 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, 
de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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1.2. Em caso de discordância e/ou contradição existente entre as especificações deste objeto 

descritas na plataforma eletrônica e as especificações técnicas constantes neste Edital e seus 

anexos, prevalecerão as previstas neste instrumento convocatório. 

 

1.3 A Administração Municipal não aceitará alegações de suposta indução ao erro, na 

ocorrência de situações especificadas no item 1.2, razão pela qual o a empresa licitante deverá se 

atentar unicamente as descrições do objeto contidas neste Edital e Termo de Referência. 

2. DOS ANEXOS 

2.1. Integram o presente Edital, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de referência;  

Anexo II – Proposta de preços; 

Anexo III – Modelo de Declaração Unificada; 

Anexo IV – Minuta do Ata de registro de preço; 

Anexo V - Minuta do contrato;  

Anexo VI – Ficha cadastral; 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam todas as 

exigências deste Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta Licitação, e desde que 

prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, 

no endereço http://intranet.jaciara.mt.gov.br:5656/comprasedital/. 

 

Obs.: Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto 

licitado, servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato 

Social, desde que sejam semelhantes ao objeto do certame. 

 

 

3.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, conforme previsto no acórdão 

nº 746/2014 – TCU – Plenário; 

a)  Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com este Município; 

b) Declarada inidônea para licitar ou contratar com este Município ou mesmo quando aplicada 

por outros órgãos ou entidades públicas; 

c) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

d) Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

e) Pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei n 8666/93; 

f) Que tenha funcionário, parente de funcionário ou membro da Administração da 

Prefeitura Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como 

dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

controlador ou responsável técnico. 
g) A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

 

http://intranet.jaciara.mt.gov.br:5656/comprasedital/
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4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4.1. Em até 2 dias úteis antes da data designada para a realização da sessão de abertura das 

propostas, poderá ser feito pedido de esclarecimentos sobre este Edital, preferencialmente 

através do e-mail:licitacao@jaciara.mt.gov.br  

 

4.2. Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital de Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico, devendo o Município, 

através do (a) Pregoeiro (a) Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. As impugnações deverão ser encaminhadas para o e-mail: 

licitacao@jaciara.mt.gov.br, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha 

poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em qualquer caso. 

 

4.3. Cabe a (o) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 

Referência, decidir, no prazo de 24 horas, sobre a impugnação ou pedido de esclarecimento 

interposto. 

 

4.4. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso 

afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a realização 

do certame. 

 

4.5. Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação, devem respeitar o 

horário final do expediente da Prefeitura Municipal de Jaciara (18h00min - horário de Mato 

Grosso). Pedidos recebidos após o referido horário serão considerados como recebidos no 

próximo dia de expediente. 

 

5.DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao Sistema de 

Compras da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT no pelo site da da mesma  

http://intranet.jaciara.mt.gov.br:5656/comprasedital/. 

 

5.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 

Jaciara, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante: 

5.3.1. Presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na 

forma eletrônica; 

5.3.2. Obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiros seus lances e propostas; 

5.3.3. Dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus 

decorrentes da perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem emitido pelo sistema 

eletrônico ou de sua desconexão. 
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5.4. As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o 

sistema poderão ser obtidas através do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaciara-

MT. 

 

5.5. Nos casos de Microempresas e EPP’s que queiram receber os benefícios da Lei 

complementar 123/06, deverão declarar sua condição no sistema. 

5.5.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, caracterizará 

o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 

figuras penais e das sanções previstas neste Edital. 

 

5.6. Ficará impedido de participar do presente procedimento licitatório qualquer licitante que 

tenha algum fato que o impeça de tomar parte do certame ou que tenha sido declarado inidôneo 

para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

5.7. A simples apresentação da proposta por parte do licitante, corresponde à sua indicação de 

que inexistem fatos que impedem de participar da presente licitação, eximindo assim o (a) 

Pregoeiro (a) do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site 

http://intranet.jaciara.mt.gov.br:5656/comprasedital/ até o dia e horário previstos neste Edital, 

devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, 

manifestando pleno conhecimento e aceitação das regras do certame. 

6.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto 10.024/19. 

 

6.2. A licitante, ao inserir sua proposta, informará nos campos próprios do sistema eletrônico, 

o seguinte: 

6.2.1. ESPECIFICAÇÃO dos produtos ofertados, conforme Anexo I. 

6.2.2. PREÇO UNITÁRIO E TOTAL expressos em reais, incluindo todos os custos 

necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas, previdenciários e 

comerciais, emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas 

que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato. 

6.2.3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA de no mínimo 60 dias. 

6.2.3.1. Caso o prazo de validade da proposta não for expressamente indicado na proposta 

eletrônica, será considerado como aceito, para efeito de julgamento, aqueles indicados no item 

6.2.3. 

6.2.3.2. Caso seja informado prazo em desacordo com o mínimo estipulado, conforme for 

o caso, o (a) Pregoeiro (a) é facultada a realização de diligências, e, não sendo alterados esses 

prazos, desclassificará a proposta da licitante. 

 

6.3. As propostas deverão ser lançadas na plataforma. 

6.3.1. As propostas poderão ser enviadas, substituídas ou excluídas até a data e hora marcadas 

para a abertura das mesmas. 
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6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis. 

 

6.5. Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os preços propostos 

serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não assistindo-lhes direito de pleitear qualquer 

alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por 

motivo justo e comprovado decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

6.6. O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar das licitantes quaisquer outras informações que 

julgar pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento das propostas, respeitado o art. 43, 

§ 3º da Lei 8666/93; sendo que estas deverão ser enviadas, no prazo estipulado pelo mesmo no 

sistema, através do e-mail, sob pena de desclassificação das propostas. 

6.6.1. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, o (a) 

Pregoeiro (a) poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando 

todos os participantes via sistema eletrônico. 

 

6.7. No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o (a) Pregoeiro (a) 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de classificação. 

 

6.8. A Proposta deve estar no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no 

valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas ser 

rubricadas. 

 

6.9. Além da proposta digital, deverá ser veiculada na plataforma em campo próprio  

Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ,  conforme Anexo II, tais informações 

ali contidas terão acesso e visibilidade a todos (inclusive a Comissão de Pregão) ao término 

dos lances. 

 

7. DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES 

7.1. Após a classificação das propostas, no horário previsto neste Edital, o (a) Pregoeiro (a) 

dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

7.2. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e 

ordenadas por valor, de forma decrescente. 

 

7.3. Não serão aceitos 2 ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo sempre aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.3.1. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 

que inferior ao seu último lance e diferente de qualquer lance válido. 
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7.4. Durante a sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, sem identificação do autor dos lances. 

 

7.5. Será adotado o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

 

7.6. O tempo dos lances seguirá o disposto no Art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019. 

 

7.7. Durante o tempo randômico o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo entre 1 segundo a 10 minutos, aleatoriamente 

determinado pelo próprio sistema eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances. 

 

7.8. Se algum licitante der lance que esteja nitidamente em desacordo com a disputa, poderá 

tê-lo cancelado pelo (a) Pregoeiro (a) através do sistema, justificando-o o através de mensagem 

aos participantes. 

 

7.9. Ao término do tempo randômico, o sistema anunciará a licitante com o menor preço. 

 

7.10. Será assegurado conforme LC 123/06, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as Microempresas e EPP’s, entendendo-se por empate ficto aquelas situações 

em que as propostas apresentadas por aquelas sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais 

bem classificada e desde que a melhor oferta não seja de outra ME ou EPP. 

 

7.11. Caso haja empate ficto, o próprio sistema informará a situação na tela e o procedimento 

se dará da seguinte forma: 

7.11.1. A Microempresa ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, no prazo de até 5 minutos, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

7.11.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou EPP, na forma do item anterior, serão 

convocadas pelo sistema as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.12. Na hipótese da não-contratação nos termos da LC 123/06, o objeto será arrematado em 

favor da proposta originariamente vencedora do certame. 

7.12.1. Após a etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) ainda poderá negociar com a vencedora, para 

que se obtenha preço melhor, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 

no Edital. 

7.13. No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a), durante a etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O (A) 

Pregoeiro (a), quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

7.13.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação formal do (a) pregoeiro (a) aos licitantes pelo sistema 

eletrônico. 
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7.14. Após a notificação do (a) Pregoeiro (a), o arrematante terá o prazo de até 4 horas úteis, 

para enviar, digitalizados sua proposta atualizada e os documentos de habilitação exigidos no 

Item 8, pelo e- maillicitacao@jaciara.mt.gov.br. 

7.14.1. Excepcionalmente a arrematante poderá remeter referidos documentos e sua proposta 

readequada, no mesmo prazo acima, pessoalmente no Setor de Licitações. 

7.14.1.1. No caso de envio por e-mail, o arrematante terá o prazo de 5 dias úteis para 

apresentar seus originais ou cópias autenticadas. 

 

7.15. Se a arrematante for habilitada, será declarada vencedora no sistema seguindo a fase 

recursal, nos termos do item 10. 

 

7.16. Caso não haja recurso e o preço for de mercado, o objeto será adjudicado pelo (a) 

Pregoeiro (a) para o arrematante. 

 

7.17. Se a proposta de menor preço for inexequível/excessiva ou a licitante for inabilitada, o (a) 

Pregoeiro (a) a desclassificará de forma fundamentada e examinará a proposta subsequente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

todas as condições do Edital. 

 

7.18. A Autoridade Competente é a responsável pela homologação do certame. 

 

8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 

subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item. 

 

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 

8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 

8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.2.5. Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial, emitida até 180 

(cento e oitenta) dias da data de abertura do certame. 

 

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

8.3.3. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela 

Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
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8.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

8.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 

8.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

8.3.7. Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

8.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.4.1 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, devidamente válida, caso não conste outro prazo de validade 

específico na referida certidão. 

 

8.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa Proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balancos provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais (conforme artigo 31, 

§ 3o, da Lei n. 8.666/1993). 

 

8.4.3. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, do último exercício 

social no caso de pessoas jurídicas enquadradas ou que utilizam o SPED CONTÁBIL (Sistema 

Público de Escrituração Digital Contábil), deverão ser apresentados através das 

demonstrações impressas a partir do SPED, acompanhadas da comprovação da entrega dos 

arquivos magnéticos perante a Receita Federal, cabendo ainda a comprovação do patrimônio 

líquido mínimo. 

 

8.4.3.1 III - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 9.317/96, Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”, apresentarão as 

documentações abaixo exigidas: 

• a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; 

• b. Declaração de Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ 

ou Declaração Anual do Simples, juntamente com a declaração do 

recibo de entrega; 

8.4.3.2 IV - empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço patrimonial 

anual, deverão apresentar a Declaração de Imposto de Renda, lembrando que o imposto 

de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração 

trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro 

de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º); 

 

8.4.3.3 a.2. Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

 

 

Obs. 02. Os Microempreendedores Individuais – MEIs ficam dispensados da apresentação 

do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, uma vez que, 

segundo interpretação conjunta do disposto pelo artigo 1.179, § 2º do Código Civil e artigos 
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18-A e 68 da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, são dispensados da obrigatoriedade 

de realizar tais documentos. 

 

8.4.4 Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas: 

 

I) Comprovação da boa situação financeira da empresa, extraído do Balanço Patrimonial do 

último exercício, de modo que as empresas licitantes deverão demonstrar, mediante a 

apresentação dos seguintes índices: 

 

Obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicação das fórmulas abaixo, cujos 

dados serão extraídos das informações do balanço patrimonial 

 

apresentado na forma do item anterior: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante Passivo Circulante 

 

8.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.5.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem o fornecimento similar ao especificado neste documento. 

Na descrição deverão conter informações que permitam o entendimento dos fornecimentos 

realizados, bem como aferir a semelhança ou afinidade com o objeto licitado. 

 

8.5.1.1. Os atestados devem conter: 

a) CNPJ da licitante e endereço atualizado da empresa; 

b) Relatório dos bens fornecidos e/ou serviços realizados; 

c) Nome completo, telefone e assinatura do responsável pela sua emissão. 

d). Se emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o reconhecimento de 

firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração. 
 

8.5.1.2.A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica emitente 

do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço 

prestado, podendo solicitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 

comprobatórios da execução/fornecimento do serviço. 

 

8.5.1.3. Em hipótese alguma será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela 

própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui 

a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 



 

 

SETOR DE 

LICITAÇÃO 

 

Fls.______ 

 

Rub.______ 

P
ág

in
a1

0
 

8.5.2. Autorização de funcionamento “Autorização e cadastro”, expedido pela  ANVISA, para 

comercialização de materiais, equipamentos de saúde e/ou correlatos, onde deverá constar 

situação ativa e cadastro.  Esta autorização deverá ser apresentada pelas licitantes que cotarem os 

itens sendo da área médica/hospitalar. Documento emitido através do Site www.anvisa.gov.br. 

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

 

8.6 DEMAIS COMPROVAÇÕES 

8.6.1 Declaração Unificada –Anexo III; 

8.6.2 Ficha cadastral, conforme Anexo VI; 

 

9. DO JULGAMENTO 

9.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela licitante que habilitada e 

obedecendo a todas condições deste Edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR ITEM”. 

9.1.1. Em caso de empate, será vencedora sera definida por sorteio, nos termos do Decreto 

10.024/19. 

 

9.2. Caso o (a) Pregoeiro (a) entenda que o preço apresentado seja inexequível, ele notificará 

o arrematante, via sistema, para que o mesmo comprove em 48 horas, que o seu preço é 

exequível, sob pena de desclassificação. 

 

9.3. Serão desclassificadas propostas que: 

a) forem lançadas, mas não forem anexadas. 

b) não forem confeccionadas em papel timbrado, assinada e com CNPJ; 

b) contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação. 

c) não atendam às exigências do Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem 

irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 

d) apresentarem preços excessivos, incompatíveis com os valores de mercado ou manifestamente 

inexequíveis. 

 

9.4. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 15 quinze minutos, de forma 

motivada e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

10.1.1. A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo estipulado no 

item anterior, implicará na decadência do direito de recurso, permitindo ao (a) Pregoeiro (a) 

adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

10.1.2. A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido automaticamente 

o prazo de 3 dias para apresentar suas razões de recurso, podendo ser apresentado através do e- 

maillicitacao@jaciara.mt.gov.br. 
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10.1.3. Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em 

igual prazo e forma, começando a contar seu prazo do término do prazo do recorrente, sem 

necessidade de intimação. 

 

10.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento: 

a) tempestividade; 

b) legitimidade recursal; 

c) interesse de agir; 

d) forma escrita e pedido de nova decisão 

e) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão. 

 

10.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de 

Licitações, em dias úteis, no horário das 12h00min às 18h00min (horário de Mato Grosso). 

 

10.4. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o (a) Pregoeiro (a) não 

reconsiderando sua decisão, encaminhará os autos devidamente informados, no prazo de até 5 

dias úteis à Autoridade Superior. 

10.4.1. Eventuais recursos intempestivos ou meramente protelatórios (sem o mínimo de 

plausibilidade) poderão ser desconsiderados pelo (a) Pregoeiro (a), em seu juízo de 

admissibilidade e serão submetidos à análise da Autoridade Superior no momento da 

homologação (Acórdão n. 1440/07, TCU). 

 

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o (a) Pregoeiro (a) opinará pela adjudicação do objeto licitado, 

o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação. 

 

11.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 

procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação 

 

11.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

 

11.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 

assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo 

a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

primeira classificada, ou revogar, a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
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11.5. Decorrido o prazo do item 11.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido 

como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente. 

11.5.1 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 11.5.2. 

Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

11.5.3. A multa de que trata o item 11.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia 

do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

12. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contada a partir da data 

de assinatura. 

 

12.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 

da Ata de Registro de Preços, o Município de Jaciaranão será obrigado à aquisição, 

exclusivamente por seu intermédio, do Objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, 

desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie à empresa detentora da Ata. 

 

13. DAS SANÇÕES 

13.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Jaciara, pelo prazo de até 

2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena e também está sujeito 

as demais penalidades previstas da Lei 8666/1993. 

 

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas - TCE/MT e 

no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo das demais cominações. 

 

13.3. No caso de inadimplemento, a LICITANTE/CONTRATANTE estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

13.3.1. Advertência; 

13.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até 

o 2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 

13.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior 

a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

13.3.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 

de inadimplemento contratual; 

13.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com essa 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

13.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 



 

 

SETOR DE 

LICITAÇÃO 

 

Fls.______ 

 

Rub.______ 

P
ág

in
a1

3
 

13.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das 

penalidades dos itens 13.3.2., 13.3.3., 13.3.4., 13.3.5., principalmente sem prejuízo de outras 

hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 

cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis. 

 

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1., 13.3.5., 13.3.6., poderão ser aplicadas 

conjuntamente com os itens 13.3.2., 13.3.3., 13.3.4., facultada a defesa previa do interessado, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3., reserva-se ao órgão contratante o 

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 

classificação. 

 

13.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste Edital.  

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias ao fornecimento/execução dos 

materiais/serviços, mediante a apresentação da competente nota fiscal e das devidas ordens de 

fornecimento. 

14.1.1. É obrigatório que a contratada faça constar, no documento fiscal, para fins de pagamento, 

as informações relativas aos seus dados bancários, bem como comprovação de ser optante pelo 

Sistema SIMPLES, se for o caso. 

 

14.2. É obrigação da contratada manter durante a execução contratual todas as condições de 

habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual. 

14.2.1. Caso não se encontre regularizada, a mesma terá o prazo de 15 dias, contados da sua 

notificação, para regularização, sem prejuízo da comunicação ao órgão fiscalizador do tributo. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Ao (A) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos 

termos do art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93. 

 

15.2. As normas que disciplinam o certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

a) Salvo ressalva expressa, todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de 

Brasília (DF). 

b) Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serão 

consecutivos. 

c) Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis. 

d) Os prazos em horas úteis obedecem ao horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de 

Jaciara (das 13h00min às 18h00min – horário de Mato Grosso). 
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15.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da 

contratação, salvo a devida autorização por parte da Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, nos 

termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93. 

 

15.4. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações que 

se fizerem necessárias, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

 

15.5. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de 

fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 

provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou 

indenização por esses fatos. 

 

15.6. As empresas licitantes são totalmente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

15.7. O (A) Pregoeiro (a) com Equipe de Apoio e Assessoria Jurídica, no interesse público, 

poderá relevar simples omissões ou erros meramente formais observados na documentação e na 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação 

e a segurança jurídica na eventual contratação. 

15.7.1. Em qualquer momento, será possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo; 

 

15.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor do 

cumprimento do princípio da ampla concorrência entre os interessados, sem comprometimento 

da segurança da futura aquisição; 

 

15.9 Os envelopes não abertos, ficarão a disposição das licitantes para retirada no Setor de 

licitações, pelo período de 30 (trinta) dias uteis, contados do encerramento da Licitação 

(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação 

ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que a Prefeitura Municipal de 

Jaciara se reserva o direito de fragmentá-los; 

 

15.10. Fica eleito o foro da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

 

 

Jaciara – MT, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO 

Pregoeiro - Prefeitura Municipal de Jaciara/MT 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto: “Registro de preços 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”. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Atender a população Jaciarense, observando a responsabilidade pela atenção básica às 

famílias usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde), no desenvolvimento de um conjunto de 

ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação fundamentada nos 

princípios da humanização e assistência às famílias. 

 

2.2. Fornecer medicações e equipar as unidades de atendimento com materiais de uso 

farmacêutico, hospitalar, na prestação de serviços de assistência e socorro no atendimento 

humanizado, das famílias usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde). 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 
Ite

m 

Código do 

TCE 

Descrição do Produto Forma 

Farmacêutica 

Und Qtd Valor Und Valor total 

1 311589-5 

 (cód.: 1465) 

Ácido Ascórbico 500 

mg/5mL – ampola de 5Ml 

Ampola uni 10.000 R$ 1,34 R$ 13.400,00 

2 308057-9 

(cód.: 1656) 

Albumina humana 20% 

50ml 

Solução 

injetável 

Frasco-

ampola 

50 mL 

350 R$ 279,38 R$ 97.783,00 

3 308105-2 

(cód.: 1370) 

Succinato Sódico de 

Hidrocortisona 100mg 

Frasco Uni 8.000 R$ 3,66 R$ 29.280,00 

4 0007246 

(cód.: 1465) 

Bromoprida 10mg/2ml Ampola Uni 20.000 R$ 2,80 R$ 56.000,00 

5 314333-3 

(cód.: 1745) 

Dexametasona 4mg/ml 

ampola 2,5ml 

Solução 

injetável 

Uni 20.000 R$ 5,00 R$ 100.000,00 

6 327677-5 

 (cód.: 1465) 

Dexametasona 2mg/ml 

ampola de 1ml 

Solução 

injetável 

Uni 8.000 R$ 2,21 R$ 17.680,00 

7 00010781 

(cód.: 1) 

Ceftriaxona 500mg, I.M e 

I.V 

Pó para 

solução 

injetável 

Uni 6.000 R$ 8,51 R$ 51.060,00 

8 308086-2 

(cód.: 1) 

Etomidato 2mg/Ml Ampola Uni 1.000 R$ 43,35 R$ 43.350,00 

9 307946-5 Sulfametoxazol 80mg/mL + Ampola Uni 6.000 R$ 6,35 R$ 38.100,00 



 

 

SETOR DE 

LICITAÇÃO 

 

Fls.______ 

 

Rub.______ 

P
ág

in
a1

6
 

(cód.: 1465) Trimetoprima 16mg/mL – 

ampola 5mL 

10 308102-8 

(cód.: 1789) 

Heparina Sódica 

5.000UI/0,25mL 

Ampola Uni 10.000 R$ 13,16 R$ 131.600,00 

11 308102-8 

(cód.: 1653) 

Heparina Sódica 5.000UI/ 5 

mL 

Frasco Uni 6.000 R$ 38,95 R$ 233.700,00 

12 315007-0 

(cód.: 1653) 

Metilprednisolona 125 mg Pó para 

solução 

injetável 

Uni 8.000 R$ 17,50 R$ 140.000,00 

13 308401-9 

(cód.: 1653) 

Metilprednisolona 500 mg Pó para 

solução 

injetável 

Uni 8.000 R$ 33,55 R$ 268.400,00 

14 309409-0 

(cód.: 360) 

Acetilcisteína 100mg/ml, 

10%. Uso Endovenoso/ 

Inalatório (EV/INAL). 

Ampola de 3 ml 

Solução 

injetável, 

Ampola de 3 

ml 

Uni 3.600 R$ 3,91 R$ 14.076,00 

15 316022-0 

 (cód.: 518) 

Carvão Vegetal Ativado em 

pó 250g 

Pó para uso 

Oral 

uni 20 R$ 23,23 R$ 464,60 

16 308569-4 

(cód.: 1465) 

Cloridrato de Ranitidina 

25mg/ml 

Ampola de 

2ml 

Uni 8.000 R$ 4,36 R$ 34.880,00 

17 310660-8 

(cód.: 1465) 

Cimetidina 150mg/ml Ampola de 

2ml 

Uni 8.000 R$ 6,00 R$ 48.000,00 

18 308288-1 

(cód.: 1) 

Butilbrometo de 

Escopolamina 4mg/mL + 

Dipirona 500mg/mL – 

ampola de 5mL 

Ampola Uni 12.000 R$ 13.00 R$ 156.000,00 

19 307837-0 

(cód.: 1) 

Omeprazol 40mg + 

Diluente 

Ampola Uni 6.000 R$ 43,40 R$ 260.400,00 

20 00014106 

(cód.: 1653) 

Suxametônio 500mg 

Cloridrato de Solução 

injetável 

unidade Uni 800 R$ 34,00 R$ 27.200,00 

21 307967-8 UF 

(cód.: 1988) 

Enoxaparina Sódica 20mg Solução 

injetável 

Uni 3.600 R$ 48,40 R$ 174.240,00 

22  

307593-1 

UF (cód.: 

1988) 

Enoxaparina Sódica 40mg Solução 

injetável 

Uni 4.000 R$ 81,66 R$ 326.640,00 

23 308287-3 

UF (cód.: 

1988) 

Enoxaparina Sódica 60mg Solução 

injetável 

Uni 2.000 R$ 82,00 R$ 164.000,00 

24 307609-

1UF(cód.: 

1988) 

Enoxaparina Sódica 80mg Solução 

injetável 

Uni 2.000 R$ 147,75 R$ 295.500,00 

25 328971-0 

(cód.: 1911) 

Oseltamivir 30mg Cápsula Uni 4.320 R$ 13,31 R$ 57.499,20 

26 383400-0 

(cód.: 1911) 

Oseltamivir 75mg Cápsula Uni 4.320 R$ 25,97 R$ 112.190,40 

27 00012940 

 (cód.: 1718) 

Sulfato de zinco - 

concentracao/dosagem 4 

mg/ml, forma farmaceutica 

solucao, forma de 

apresentacao xarope, via de 

administracao oral. 

 

FRASCO Uni 600 R$ 23,98 R$ 14.388,00 

28 00012939 

(cód.: 1) 

Sulfato de zinco 20mg Comprimido Uni 8.000 R$ 2,74 R$ 21.920,00 

29 
341311-0 

(cód.: 1653) 

Alteplase 50 mg Solução 

injetável 

Uni 50 R$ 2.719,67 R$ 135.983,50 

30 318349-1 

UF (cód.: 270) 

Sulfato de Magnésio 10% Ampola de 

10mL 

Uni 800 R$ 5,84 R$ 4.672,00 
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31 318350-5 

UF(cód.: 270) 

Sulfato de Magnésio 50% Ampola de 

10mL 

Uni 1.000 R$ 7,65 R$ 7.650,00 

32 306821-8 

(cód.: 270) 

Bicarbonato de Sódio 8,4%, 

ampola de 10 ml 

Solução 

injetável 

Ampola 

10 mL 

8000 R$ 1,26 R$ 10.080,00 

33 308146-0 

(cód.: 270) 

Glicose 50%- frasco 10Ml 

Solução Injetável 

Solução 

injetável 

Ampola 

10 mL 

6.000 R$ 1,41 R$ 8.460,00 

34 308146-0 

(cód.: 272) 

Glicose 50%- frasco 20Ml 

Solução Injetável 

Solução 

injetável 

Ampola 

20 mL 

6.000 R$ 1,75 R$ 10.500,00 

35 306547-2 

(cód.: 1382) 

Água para Injeção 

(bidestilada) 250ml 

Solução 

injetável 

Frasco/b

olsa 250 

mL 

8.000 R$ 7,06 R$ 56.480,00 

36 306547-2 

(cód.: 1383) 

Água para Injeção 

(bidestilada) 500ml 

Solução 

injetável 

Frasco 

/bolsa 

500 mL 

4.000 R$ 5,60 R$ 22.400,00 

37 306547-2 

(cód.: 1568) 

Água para Injeção 

(bidestilada) 1000ml 

Solução 

injetável 

Frasco / 

bolsa 

1000 

mL 

4.000 R$ 10,95 R$ 43.800,00 

38 45893-7 

UF(cód.: 37) 

Formol líquido 40% em 

volume; litro. 

NSA Uni 100 R$ 26,24 R$ 2.624,00 

39 393948-0 

UF(cód.: 

1030) 

Gelfoan, hemostatico 

absorvível - em material a 

base de celulose regenerada 

oxidada, no tamanho (10 x 

10)cm 

NSA Uni 50 R$ 47,92 R$ 2.396,00 

40 306999-0 

(cód.: 1383) 

Cloreto de Sódio 0,9% - 

frasco 500mL 

Frasco / bolsa 

de 500 ml 

Uni 40.000 R$ 5,24 R$ 209.600,00 

41 306999-0 

(cód.: 1568) 

Cloreto de Sódio 0,9% - 

frasco 1000mL 

Frasco / bolsa 

de 1000ml 

Uni 20.000 R$ 7,42 R$ 148.400,00 

42 0007324 

(cód.: 120) 

Solução Ringer Lactado 

500 ml 

Frasco/bolsa 

de 500ml 

Uni 150.000 R$ 7,12 R$ 1.068.000,00 

43 309064-7 

(cód.: 1847) 

Solução Ringer Lactado 

1000ml 

Frasco / bolsa 

de 1000ml 

Uni 40.000 R$ 6,14 R$ 245.600,00 

44 305573-6 

(cód.: 903) 

Álcool Etílico 70% (p/p) litros Uni 50.000 R$ 10,50 R$ 525.000,00 

45 00010779 

(cód.: 1) 

Cateter intravenoso n14 g Unidade Uni 10.000 R$ 1,40 R$ 14.000,00 

46 14127-5 

(cód.: 1111) 

Luva de procedimento 

cirúrgico em vinil, estéril, 

tamanho: 7,0 par 

Unidade Par 10.000 R$ 5,00 R$ 50.000,00 

47 55401-4 

(cód.: 1111) 

Luva de procedimento 

cirúrgico em vinil, estéril, 

tamanho: 7,5 par 

Unidade Par 10.000 R$ 5,00 R$ 50.000,00 

48 15338-9 

(cód.: 1111) 

Luva de procedimento 

cirúrgico em vinil, estéril, 

tamanho: 8,0 par 

Unidade Par 10.000 R$ 4,95 R$ 49.500,00 

49 237835-3 

 (cód.: 1111) 

Luva de procedimento 

cirúrgico em vinil, estéril, 

tamanho: 8,5 par 

Unidade Par 10.000 R$ 4,75 R$ 47.500,00 

50 0006312 (cód.: 

38) 

Luva descartável de látex, 

levemente lubrificada com 

pó absorvível – tamanho P 

Caixa com 

100 

Caixa 10.000 R$ 121,65 R$ 1.216.500,00 

51 00011058(cód.

: 38) 

Luva descartável de látex, 

levemente lubrificada com 

pó absorvível – tamanho M 

Caixa com 

100 

Caixa 10.000 R$ 124,09 R$ 1.240.900,00 

52 311723-5 

(cód.: 38) 

Luva descartável de látex, 

levemente lubrificada com 

pó absorvível –  tamanhoG 

Caixa com 

100 

Caixa 10.000 R$ 123,30 R$ 1.233.000,00 

53 00012189 Dupla via, Equipo duas NSA Uni 6.000 R$ 1,60 R$ 9.600,00 
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(cód.: 1) vias, multivias com clamp 

54 227714-0 

UF (cód.: 

1030) 

Tela mista de polipropileno 

e poliglactina absorvível - 

em polipropileno, 

absorvível, para reparo de 

hérnia, de 6 x 11 cm, em 

caixa com uma unidade. 

NSA Uni 100 R$ 153,20 R$ 15.320,00 

55 227714-0 

UF (cód.: 

1030) 

Tela mista de polipropileno 

e poliglactina absorvível - 

em polipropileno, 

absorvível, para reparo de 

hérnia, de 15 x 15 cm, em 

caixa com uma unidade. 

NSA Uni 100 R$ 174,56 R$ 17.456,00 

56 155960-5 

(cód.: 1) 

Cateter intravenoso - 

poliuretano, radiopaco, 

media permanência, venosa 

central, adulto, n 16 

NSA Uni 600 R$ 1,40 R$ 840,00 

57 375077-9 

(cód.: 1) 

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 com 

100 un 

NSA Uni 25.000 R$ 0,37 R$ 9.250,00 

58 00038498 

(cód.: 1) 

MÁSCARA PROTEÇÃO 

N95 PFF2 descartável. 

 Possui filtro eficiente para 

retenção de contaminantes 

presentes na atmosfera sob 

a forma de aerossóis, tais 

como bacilo da tuberculose 

(mycobacteriumtuberculosis

). Possui tiras ajustáveis a 

todos os tamanhos de 

cabeça; Fácil manuseio e 

colocação; 

NSA Uni 60.000 R$ 6,00 R$ 360.000,00 

59 225468-9 

(cód.: 1) 

Avental Impermeável, alta 

respirabilidade, alto 

conforto, 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 

NSA uni 50.000 R$ 18,53 R$ 926.500,00 

60 00039032 

(cód.: 1) 

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. 

NSA Uni 150 R$ 213,53 R$ 32.029,50 
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61 156143-0 

(cód.: 1) 

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. 

NSA Uni 30.000 R$ 0,45 R$ 13.500,00 

62 0002233 

UF(cód.: 1) 

Ressucitador - do tipo 

reanimador ventilatório 

manual (ambu), neonatal 

com balão autolavável, 

mascara facial em silicone, 

válvula superior e inferior 

NSA Uni 4 R$ 184,73 R$ 738,92 

63 0008754 

UF(cód.: 1) 

Ressucitador - do tipo 

reanimador ventilatório 

manual (ambu), infantil, 

com balão autolavável, 

mascara facial em silicone, 

válvula superior e inferior 

NSA Uni 6 R$ 216,11 R$ 1.296,66 

64 306766-1 

UF (cód.: 1) 

Ressucitador - do tipo 

reanimador ventilatório 

manual (ambu), Adulto, 

com balão autolavável, 

mascara facial em silicone, 

válvula superior e inferior 

NSA Uni 30 R$ 290,00 R$ 8.700,00 

65 439405-4 UF 

(cód.: 1) 

Traquéia corrugada de 

silicone para circuito de 

ventilador ponta azul, 

tamanho adulto 

NSA Uni 100 R$ 359,32 R$ 35.932,00 

66 395349-1 

UF (cód.:1) 

Traquéia corrugada de 

silicone para circuito de 

ventilador ponta azul, 

tamanho neonatal 

NSA Uni 20 R$ 825,00 R$ 16.500,00 

67 395367-0 

(cód.: 1) 

Traquéia corrugada de 

silicone para circuito de 

ventilador ponta azul, 

tamanho pediátrico 

NSA Uni 20 R$ 771,42 R$ 15.428,40 

68 172019-8 

(cód.: 1) 

Bolsa de drenagem para 

diurese sistema fechado 

2000ml 

NSA Uni 6.000 R$ 9,69 R$ 58.140,00 

69 145329-7 

(cód.: 1) 

Cateter intravenoso 

poliuretano, radiopaco, 

media permanência, venosa 

central, adulto, n 16 

(amarelo) 5fr, duplo lúmen 

acompanhado por fio guia, 

estéril, art.31 l.8078/90 

port.conj.n.1 de 23/1/96 

combinado com o l.8078/90 

(intracath) -96-. saúde, 

art.31 

NSA Uni 600 R$ 44,49 R$ 26.694,00 

70 78024-3 (cód.: 

1) 

Sonda de aspiração traqueal 

descartável nº 04 

NSA Uni 500 R$ 1,09 R$ 545,00 

71 156642-3 

(cód.: 1) 

Sonda de aspiração traqueal 

descartável nº 10 

NSA Uni 2.000 R$ 1,24 R$ 2.480,00 

72 198274-5 

(cód.: 1) 

Sonda de aspiração traqueal 

descartável nº 14 

NSA Uni 2.000 R$ 0,87 R$ 1.740,00 

73 17710-5 (cód.: 

1) 

Sonda de aspiração traqueal 

descartável nº 18 

NSA Uni 2.000 R$ 1,55 R$ 3.100,00 
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74 37901-8 (cód.: 

1) 

Sonda de aspiração traqueal 

descartável nº 20 

NSA Uni 1.000 R$ 0,89 R$ 890,00 

75 17688-5 

(cód.: 1) 

Sonda foley borracha 

natural, siliconada, estéril, 

com balão de até 30 ml, 

com 2 vias, número do 

calibre estampado em local 

visível calibre 14 

NSA Uni 3.200 R$ 5,54 R$ 17.728,00 

76 17690-7 

(cód.: 1) 

Sonda foley borracha 

natural, siliconada, estéril, 

com balão de até 30 ml, 

com - em 2 vias, número do 

calibre estampado em local 

visível calibre 16 

NSA Uni 3.200 R$ 5,86 R$ 18.752,00 

77 350346-1 

(cód.: 1) 

Conjunto monitorização de 

pressão tensimetro 

/esfignomanometros e um 

estetocópio, a 

densimetroaneróide portátil 

para uso adulto, 

manômetro, pêra de 

insulflação, fecho em velcro 

e metal e bolsa de courino,-

composto por uma 

braçadeira flexivel em 

nylon antialérgico e 

impermeável com fecho 

haste de metal tamanho 14 a 

51 cm 

NSA Uni 300 R$ 220,00 R$ 66.000,00 

78 114107-4 

(cód.: 1) 

Eletrodo cutâneo 

monitorização geral usado 

para ECG 

NSA Uni 25.000 R$ 0,34 R$ 8.500,00 

79 226166-9 

(cód.: 1) 

Equipo de infusão por 

gravidade macro gotas, 

pinça perfurante em abs 

adaptável em frasco, 

ampola ou bolsa, com 

camara gotejadora flexível e 

transparente, com injetor 

lateral Y com membrana 

auto vedante; conexão tipo 

luerslip protetora tipo 

encaixe ; 

atóxico,apirogênico e com 

tampa descartável 

NSA Uni 60.000 R$ 2,92 R$ 175.200,00 

80 422488-4 

(cód.: 1) 

Cassete para radiologia 

digital - cr md4 0t com 

placa de fosforo abs com 

bordas de poliuretano com 

forro de filtro,compatível 

com digitalizador modelo 

crvita 

,carestream,eplaca,tamanho 

35,00x43,00 cm, 

,embalagem individual 

apresentando lote validade 

registro no ministério da 

saúde. 

NSA Uni 3 R$ 6.183,33 R$ 18.549,99 

81 416141-6 

(cód.: 1) 

Cassete para radiologia 

digital - cr md4.0 com placa 

NSA Uni 3 R$ 7.000,00 R$ 21.000,00 
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de fósforo, abs com bordas 

de poliuretano, com forro 

de filtro,compatível com o 

digitalizador modelo crvita , 

carestream, e placa tamanho 

18x24,embalagem 

individual, apresentando 

lote, validade e registro no 

ministério da saúde. 

82 416142-4 

(cód.:1) 

Cassete para radiologia 

digital - cr md4.0 com placa 

de fósforo, abs com bordas 

de poliuretano, com forro 

de filtro,compatível com o 

digitalizador ,modelo 

crvita,carestream e placa 

tamanho 24x30,embalagem 

individual, apresentando 

lote, validade e registro no 

ministério da saúde. 

NSA Uni 3 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 

83 115729-9 

(cód.:1) 

Placas para limpeza do 

Aparelho de Radiologia, 

modelo Cr-vita,carestream 

NSA Uni 3 R$ 26,99 R$ 80,97 

84 178077-8  

(cód.: 1) 

Ventilador mecânico NSA Uni 3 R$ 74.100,00 R$ 222.300,00 

85 0004381 

(cód.:1) 

Diafragma para ventilador 

mecânico. 

NSA Uni 500 R$ 60,00 R$ 30.000,00 

86 224486-

1(cód.:1) 

Sensor de Fluxo Proximal 

para ventilador mecânico. 

Tamanho Adulto. 

NSA Uni 200 R$ 210,00 R$ 42.000,00 

87 224493-

4(cód.:1) 

Sensor de Fluxo Proximal 

para ventilador mecânico. 

Tamanho Pediátrico. 

NSA Uni 50 R$ 127,00 R$ 6.350,00 

88 351472-2 

(cód.:1) 

Sensor de Fluxo Proximal 

para ventilador mecânico. 

Tamanho Neonatal. 

NSA Uni 20 R$ 122,00 R$ 2.440,00 

89 424086-3 

(cód.:1) 

Sensor de Fluxo Distal para 

ventilador mecânico 

(Filamento Aquecido) 

NSA Uni 30 R$ 585,40 R$ 17.562,00 

90 239202-

0(cód.:1) 

Sensor de SpO2 para 

ventilador mecânico 

NSA Uni 5 R$ 509,50 R$ 2.547,50 

91 117993-

4(cód.:1) 

Sensor de EtCO2 para 

ventilador mecânico 

NSA Uni 5 R$ 4.900,00 R$ 24.500,00 

92 198379-2 

(cód.:1) 

Válvula Expiratória para 

ventilador mecânico 

NSA Uni 100 R$ 430,00 R$ 43.000,00 

93 284486-9 

 (cód.: 1) 

Dreno de Sucção - 4.8 mm 

(3/16´) Estéril2 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 

NSA Uni 100 R$ 101,00 R$ 10.100,00 
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grau cirúrgico;Esterilizada a 

gás óxido de 

etileno.Indicação:Drenagem 

pós-cirúrgica.Tratamento de 

esterilização a gás óxido de 

etileno.A esterilidade é 

assegurada enquanto a 

embalagem não for aberta, 

danificado, ou molhada.Não 

reesterilizar. 

 

94 

 

393955-3 

 (cód.:1) 

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 

• O estabilizador para o 

lábio superior não 

absorvente ajuda a evitar a 

pressão do tubo na pele 

• As barreiras de 

hidrocolóide de fácil 

aplicação fixam o 

dispositivo firmemente no 

lugar 

• Fixa tubos orotraqueais 

Indicados para adultos 

• Não Contém Látex de 

Borracha Natural 

 

NSA Uni 100 R$ 26,50 R$ 2.650,00 

95 438128-9 

(cód.: 1) 

Fio categute cromado nº 1,0 

c/ agulha nº 3,0 un 

NSA Uni 2160 R$ 6,02 R$ 13.003,20 

96 00024625 

(cód.: 1) 

Fio categute cromado nº 1,0 

c/ agulha nº 4,0 un 

NSA Uni 720 R$ 6,00 R$ 4.320,00 

97 00035812 

(cód.: 1) 

Fio categute cromado nº 2,0 

c/ agulha nº 3,0 un 

NSA Uni 720 R$ 3,47 R$ 2.498,40 

98 0001978 

(cód.: 1) 

Fio categute cromado nº 4,0 

c/ agulha nº 3,0 

NSA Uni 720 R$ 4,88 R$ 3.513,60 

99 0001979 

(cód.: 1) 

Fio de sutura catgut - 

estéril, simples n.0, com 

agulha de 3.0cm 

NSA uni 720 R$ 6,26 R$ 4.507,20 

100 170650-0 

(cód.: 1) 

Fio de sutura catgut - 

estéril, simples n.2.0 com 

agulha, agulha de 3.0cm 

NSA uni 2400 R$ 3,38 R$ 8.112,00 

101 180050-7 

(cód.: 1) 

Fio de sutura catgut - 

estéril, simples n.2.0 com 

agulha de 3,5 

NSA Uni 2400 R$ 5,33 R$ 12.792,00 

102 155853-6 

(cód.: 1) 

Fio de sutura catgut - 

estéril, simples n3.0 com  

agulha de 3.0 

NSA Uni 720 R$ 2,50 R$ 1.800,00 

103 12781-7 

(cód.: 1) 

Fio de sutura catgut - 

estéril, simples n3.0 agulha 

de 4.0 

NSA uni 720 R$ 5,25 R$ 3.780,00 

104 155854-4 Fio de sutura catgut - NSA Uni 720 R$ 5,52 R$ 3.974,40 
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(cód.: 1) estéril, simples n4.0 agulha 

de 4.0 

105 00033568 

(cód.: 1) 

Fio nylon nº 0 c/ agulha nº 

3,0 un 

NSA Uni 2.400 R$ 2,11 R$ 5.064,00 

106 189136-7 

(cód.: 1) 

Fio nylon nº 2,0 c/ agulha nº 

3,0 un 

NSA Uni 2.400 R$ 4,00 R$ 9.600,00 

107 00010988 

(cód.: 1) 

Fio nylon nº 3,0 c/ agulha nº 

3,0 

NSA Uni 2.400 R$ 2,15 R$ 5.160,00 

108 00033564 

(cód.: 1) 

Fio nylon nº 3,0 c/ agulha nº 

3,5 

NSA Uni 2.400 R$ 3,62 R$ 8.688,00 

109 54421-3 

(cód.: 1) 

Fio nylon nº 5,0 c/ agulha nº 

3,0un 

NSA Uni 2.400 R$ 2,44 R$ 5.856,00 

110 17497-1 (cód.: 

1) 

Sonda descartável - em 

polivinil atóxica flexível 

transparente, para uretral, nº 

10, siliconada. 

NSA Uni 2.000 R$ 1,22 R$ 2.440,00 

111 14355-3 

(cód.: 1) 

Sonda uretral – nº 12, com 

25cm – 40cm  de 

comprimento, em pvc 

maleável, transparente, a 

traumática, siliconado. 

NSA Uni 10.000 R$ 1,20 R$ 12.000,00 

112 17498-0 (cód.: 

1) 

Sonda descartável - em 

polivinil atóxica flexível 

transparente, para uretral, nº 

14, siliconada 

NSA Uni 10.000 R$ 1,24 R$ 12.400,00 

113 77521-5 (cód.: 

1) 

Sonda uretral – nº 16, com 

25cm – 40cm de 

comprimento, em pvc 

maleável, transparente, a 

traumática, siliconado 

NSA Uni 10.000 R$ 1,50 R$ 15.000,00 

114 93712-6 (cód.: 

1) 

Fita crepe 19mm x50m NSA Uni 5.000 R$ 11,10 R$ 55.500,00 

115 250334-4 

(cód.: 1) 

Esparadrapo 10cm x 4,5mt NSA Uni 8.000 R$ 10,89 R$ 87.120,00 

116 59800-3 (cód.: 

1) 

Pulseira de identificação de 

recém nascidos, cor Azul 

NSA Uni 3.000 R$ 0,56 R$ 1.680,00 

117 59801-1 (cód.: 

1) 

Pulseira de identificação de 

recém nascidos, cor Rosa 

NSA Uni 3.000 R$ 1,07 R$ 3.210,00 

118 306818-8 

(cód.: 1) 

Pulseira de identificação de 

pacientes, cor Branca 

NSA Uni 3.000 R$ 0,44 R$ 1.320,00 

119 250073-6 

(cód.: 1) 

Invólucro/ Wraps para 

esterilização  de 

instrumentais cirúrgicos 

pesado 50g 70cmx70cm, 

cor azul, confeccionado em 

trilaminado de não tecido 

100% polipropileno SMS, 

com 50 unidades. 

NSA Uni 30.000 R$ 4,08 R$ 122.400,00 

120 250072-8 

(cód.: 1) 

Invólucro/ Wraps para 

esterilização  de 

instrumentais cirúrgicos 

pesado 50g 120cmx120cm, 

cor azul, confeccionado em 

trilaminado de não tecido 

100% polipropileno SMS, 

com 50 unidades. 

NSA Uni 30.000 R$ 6,40 R$ 192.000,00 

121 58785-0 (cód.: 

1) 

Cateter para Subclávia 

completo. Cateter Duplo 

Lúmen 4FR, lúmen 14 a 22 

gau 

NSA Uni 600 R$ 200,00 R$ 120.000,00 
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122 113361-6 

(cód.: 1) 

Cateter para Subclávia 

completo. Cateter Duplo 

Lúmen 5FR, lúmen 20 cm 

com oclusores 

NSA Uni 600 R$ 200,82 R$ 120.492,00 

123 108865-3 

(cód.: 1) 

Cateter para Subclávia 

completo. Cateter Duplo 

Lúmen 7FR, lúmen 20 cm 

com oclusores 

NSA Uni 600 R$ 189,00 R$ 113.400,00 

124 00032254 

(cód.: 1) 

Máscara de Oxigênio Alta 

Concentração - 

Composição: Máscara em 

pvc (cloreto de polivinila) 

resistente e não tóxico; 

- Não esterilizável - Produto 

de Uso Único;- Não pode 

ser esterilizado. 

Com reservatório e tubo de 

O2. Administra oxigênio 

em concentrações 

controladas com finalidade 

de tratar a insuficiência 

respiratória e a apneia 

obstrutiva. Não estéril.- 

Modelo Adulto ou Infantil;- 

Com Tubo de O2; 

-Com reservatório;- Não 

estéril; 

NSA Uni 300 R$ 40,29 R$ 12.087,00 

125 0007043 (cód.: 

1) 

Radiopaco, tubo com 

filamento radiopaco, com 

conector sem cuff, p/ 

intubação endotraqueal 2.0 

NSA Uni 80 R$ 7,00 R$ 560,00 

126 0007140 (cód.: 

1) 

Radiopaco, tubo com 

filamento radiopaco, com 

conector sem cuff, p/ 

intubação endotraqueal 2,5 

NSA Uni 80 R$ 6,70 R$ 536,00 

127 33538-0 (cód.: 

1) 

Radiopaco, tubo com 

filamento radiopaco, com 

conector sem cuff, p/ 

intubação endotraqueal 3.0 

NSA Uni 80 R$ 10,40 R$ 832,00 

128 

 

35111-3 (cód.: 

1) 

Radiopaco, tubo com 

filamento radiopaco, com 

conector sem cuff, p/ 

intubação endotraqueal 3,5 

NSA Uni 80 R$ 11,40 R$ 912,00 

129 35116-4 (cód.: 

1) 

Radiopaco, tubo com 

filamento radiopaco, com 

conector sem cuff, p/ 

intubação endotraqueal 4.0 

NSA Uni 80 R$ 8,54 R$ 683,00 

130 00038694 

(cód.: 1) 

Oxímetro de Pulso Portátil, 

monitor de dedo, modelo 

adulto. 

NSA Uni 50 R$ 248,50 R$ 12.425,00 

131 396661-5 

(cód.: 1) 

Espaçador para medicações 

via inalação (aerossóis), 

tubo de alumínio, deve 

possuir máscara flexível de 

fácil adaptação ao rosto, 

não deve conter carga 

termostática, deve garantir 

deposição de medicação 

com 90% ou superior. Tubo 

adaptado para capacidade 

NSA Uni 20 R$ 42,80 R$ 856,00 
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pulmonar infantil e adulto. 

132 430619-8 

(cód.: 1) 

Caneta duplo comando 

manual CD 02, mandril 

universal 

NSA Uni 5 R$ 953,33 R$ 4.766,65 

133 426678-1 

(cód.: 1) 

Caneta monopolar CM 05, 

mandril universal 

NSA Uni 5 R$ 595,00 R$ 2.975,00 

134 123622-9 

(cód.: 1) 

Surfactante pulmonar 

240mg frasco 3ml 

Frasco - 

ampola 

Uni 20 R$ 1.884,43 R$ 37.688,60 

135 123622-9 

(cód.: 1) 

Surfactante pulmonar 

120mg frasco 1,5ml 

Frasco - 

ampola 

Uni 20 R$ 1.219,50 R$ 24.390,00 

136 301972-1 

UF (cód.1) 

Cateter arterial umbilical 

5fr 

NSA Uni 20 R$ 59,90 R$ 1.198,00 

137 00053527 

UF (cód.1) 

Fio guia mandril para 

intubação, autoclavável, 

adulto  

NSA Uni 10 R$ 123,00 R$ 1.230,00 

138 293072-2 

UF (cód.1) 

Fio guia mandril para 

intubação autoclavável, 

infantil 

NSA Uni 5 R$ 59,85 R$ 299,25 

139 293069-2 

UF (cód.1) 

Fio guia mandril para 

intubação autoclavável, 

neonatal 

NSA Uni 5 R$ 25,00 R$ 125,00 

140 319704-2 

(cód.: 1) 

Paracetamol 200mg/mL Frasco Uni 10.000 R$ 1,36 R$ 13.600,00 

141 

 

00010736 

(cód.: 1) 

Ambroxol 30mg/5mL Solução oral Xarope 5.000 R$ 3,35 R$ 16.750,00 

142 0003415 

(cód.: 1) 

Acebrofilina 50mg/5mL Solução oral Xarope 5.000 R$ 12,00 R$ 60.000,00 

143 341704-2 

(cód.: 1370) 

Acetilcisteína 20mg/mL Solução oral Xarope 5.000 R$ 10,56 R$ 52.800,00 

144 343130-4 

 (cód.: 1370) 

Acetilcisteína 40mg/mL Solução oral Xarope 5.000 R$ 15,40 R$ 77.000,00 

145 380425-9 

(cód.: 1697) 

Acetilcisteína 600mg Envelope Uni 40.000 R$ 2,47 R$ 98.800,00 

146 332751-5 

(cód.: 114) 

Carbocisteína 20mg/ml Solução oral Xarope 5000 R$ 8,80 R$ 44.000,00 

147 332747-7 

(cód.: 114) 

Carbocisteína50mg/ml Solução oral Xarope 5000 R$ 8,37 R$ 41.850,00 

148 320044-2 

(cód.: 1473) 

Sulfato ferroso - 

concentracao/dosagem 40 

mg,forma farmaceutica 

comprimido,via de 

administracao oral 

Comprimido Uni 50.000 R$ 0,08  

 

R$ 4.000,00 

 

149 0007285 

(cód.: 1) 

Sulfato ferroso - 

concentracao/dosagem de 

13,5 mg de ferro 

elementar/ml), forma 

farmaceutica solucao, forma 

de apresentacao em frasco 

conta-gotas, via oral 

Frasco Uni 10.000 R$ 1,32 R$ 13.200,00 

150 316647-3 

(cód.: 1473) 

Metronidazol - 

concentracao/dosagem 250 

mg,forma farmaceutica 

comprimido,via de 

administracao oral 

Comprimido Uni 30.000 R$ 0,32 R$ 9.600,00 

151 317313-5 

(cód.: 1) 

Metronidazol - 

concentracao/dosagem 400 

mg,forma farmaceutica 

comprimido revestido,via 

de administracao oral 

Comprimido 

Revestido 

Uni 30.000 R$ 0,80 R$ 24.000,00 
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152 00011203 

(cód.: 1370) 

Metronidazol - 

concentracao/dosagem 

0,4mg/ml, forma 

farmaceutica suspensao 

oral, forma de apresentacao 

em frasco, via oral 

Frasco Uni 20.000 R$ 6,07 R$ 121.400,00 

153 00010477 
(cód.: 1) 

DiclofenacoResinato 

15mg/ml frasco 20 ml 

Gotas 

Frasco conta-

gotas 

Uni 1.000 R$ 5,86 R$ 5.860,00 

154 319620-8 

(cód.: 1473) 

Prednisona 5mg 

comprimido 

Comprimido Uni 50.000 R$ 0,33 R$ 16.500,00 

155 326719-9 
(cód.: 1990) 

Amoxicilina 875mg + 

Clavulanato de Potássio 

125mg comprimido 

revestido 

Comprimido Uni 40.000 R$ 5,03 R$ 201.200,00 

156 0000944 (cód.: 
1473) 

Vitaminas do complexo B 

comprimido 

Comprimido Uni 40.000 R$ 0,20 R$ 8.000,00 

157 322588-7 
(cód.: 1473) 

Enalapril20mg Comprimido Comprimido Uni 120.000 R$ 0,17 R$ 20.400,00 

158 311115-6 

(cód.: 1473) 

Carvedilol 3,125 mg 

comprimido 

Comprimido Uni 150.000 R$ 0,33 R$ 49.500,00 

159 311116-4 
(cód.: 1473) 

Carvedilol 6,25 mg 

comprimido 

Comprimido Uni 150.000 R$ 0,81 R$ 121.500,00 

160 335290-0 
(cód.: 1473) 

Carvedilol 25mg 

comprimido 

Comprimido Uni 150.000 R$ 0,62 R$ 93.000,00 

161 306971-0 

(cód.: 1473) 

Cloridrato de ciprofloxacino 

500mg comprimido 

Comprimido Uni 50.000 R$ 0,80 R$ 40.000,00 

162 40108-0 (cód.: 
1) 

Papel crepado para 

esterilização 50x50 cm 

Caixa com 

500 unidades 

Uni 150.000 R$ 1,50 R$ 225.000,00 

163 31132-4 (cód.: 

1) 

Papel crepado para 

esterilização 40x40 cm 

Caixa com 

500 unidades 

Uni 150.000 R$ 0,80 R$ 120.000,00 

164 0008830 

(cód.: 1) 

Papel crepado para 

esterilização 30x30 cm 

Caixa com 

500 unidades 

Uni 150.000 R$ 1,00 R$ 150.000,00 

165 224699-6 
(cód.: 61) 

Tiras reagentes de medida 

de glicemia capilar 

compatível com aparelho 

fornecido neste edital ,caixa 

com 50 tiras. Sugestão: 

OnCall Plus / G-Tech, igual 

ou qualidade superior, 

*deve ser compatível com o 

item: Glicosimetro – 

medidor de glicemia 

capilar. Cód. TCE 396294-6 

deste edital 

Caixa com 50 

unidades 

Cx 6.000 R$ 35,00 R$ 210.000,00 

166 396294-6 Glicosimetro – medidor de NSA UNI 600 R$ 68,00 R$ 40.800,00 
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(cód.: 1) 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/ G-Tech, igual ou 

qualidade superior, *deve 

ser compatível com o item: 

Tiras reagentes de medida 

de glicemia capilar. Cód. 

TCE 224699-6 deste edital 

167 58961-6 (cód.: 
1) 

Sensor Adulto de Oximetria 

para oxímetro General 

Meditech G1B 

NSA UNI 5 R$ 548,75 R$ 2.743,75 

168 355273-0 

(cód.: 1) 

Sensor Pediátrico de 

Oximetria para oxímetro 

General Meditech G1B 

NSA UNI 5 R$ 537,25 R$ 2.686,25 

169 251250-5 
(cód.: 1) 

Sensor Neonatal de 

Oximetria para oxímetro 

General Meditech G1B 

NSA UNI 5 R$ 537,25 R$ 2.686,25 

170 388279-9 
(cód.: 1) 

Bowie e Dik pacote pronto 

134-137º 3,5 min unidade 

NSA UNI 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00 

171 396756-5 

(cód.: 1) 

Indicador biológico vapor 

clean test, caixa com 10 

testes. 

NSA UNI 200 R$ 90,00 R$ 18.000,00 

172 193162-8 
(cód.: 1) 

Indicador químico CL 5 

para esterilização a vapor  

NSA UNI 100 R$ 5,00 R$ 500,00 

173 193045-1 
(cód.: 1) 

Indicador químico tipo 6 

134º 7min 121º 20min 

pacote com 250 unidades 

NSA UNI 100 R$ 655,00 R$ 65.500,00 

174 320622-0 

(cód.: 1473) 

Sinvastatina 20mg Comprimido UNI 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 

175 00023427 
(cód.: 1) 

Seringa descartável, 

hipodérmica, estéril, sem 

agulha, tipo luer slip, 

atóxica e apirogênica. 

Capacidade: 10 ml, tipo de 

vedação: embolo de 

borracha, graduada, 

numerada. 

NSA UNI 120.000 R$ 0,55 R$ 66.000,00 

176 329677-6 
(cód.: 1) 

Seringa descartável, 

hipodérmica, estéril, sem 

agulha, tipo luer slip, 

atóxica e apirogênica. 

Capacidade: 20 ml, tipo de 

vedação: embolo de 

NSA UNI 120.000 R$ 1,40 R$ 168.000,00 
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borracha, graduada, 

numerada. 

177 119608-1 
(cód.: 1) 

Cabo de Força destinado 

para alimentação de 

ventiladores mecânico 

Oxymag. 

NSA UNI 5 R$ 417,62 R$ 2.088,10 

178 415390-1 

(cód.: 1) 

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 

NSA UNI 3 R$ 547,50 R$ 1.642,50 

179 236675-4 
(cód.: 1) 

Sistema de anestesia tipo 

Baraka Adulto 

NSA UNI 10 R$ 368,00 R$ 3.680,00 

180 141636-7 
(cód.: 1) 

Sistema de anestesia tipo 

Baraka Infantil 

NSA UNI 5 R$ 371,04 R$ 1.855,20 

181 258700-9 

(cód.: 1) 

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 

 

NSA UNI 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

182 197513-7 

(cód.: 1) 

Cabo para pinça Monopolar 

confeccionado em de 

silicone autoclavável de alta 

resistencia, comprimento 

2,50m compatível com 

equipamentos das linhas 

 deltronix® 

registro anvisa - 

10214670025 

 

NSA UNI 3 R$ 547,50 R$ 1.642,50 

183 00053861 

(cód.: 1) 

Ácidos graxos essenciais + 

vit A + vit e loção, frasco de 

200ml oleo de girasol / 

dersani 

Frasco Uni 5.000 R$ 13,79 R$ 68.950,00 

 

184 320138-4  

(cód.: 146) 

Diclofenaco de dietilamônio  

11,6 mg 

Bisnaga Uni 3.000 R$ 9,74 R$ 29.220,00 

 

185 309922-9 

(cód.: 1473) 

Baclofeno 10 mg Comprimido Uni 20.000 R$ 0,52 R$ 10.400,00 

 

186 0007184 

(cód.: 1473) 

 

Fenobarbital 100 mg comprimido uni 100.000 R$ 0,28 R$ 28.000,00 

 

187 319708-5 

(cód.: 1) 

Paracetamol 750 mg Comprimido Uni 30.000 R$ 0,58 R$ 17.400,00 

 

188 225826-9 

(cód.: 1) 

Espéculo vaginal  P Unidade Uni 5.000 R$ 3,22 R$ 16.100,00 
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189 225827-7 

(cód.: 1) 

Espéculo vaginal M Unidade Uni 5.000 R$ 3,25 R$ 16.250,00 

 

190 225829-3 

(cód.: 1) 

Espéculo vaginal G Unidade Uni 5.000 R$ 2,45 R$ 12.250,00 

 

191 00028128 

(cód.: 37) 

Fixador citológico Unidade Uni 400 R$ 12,50 R$ 5.000,00 

 

192 00019853 

(cód.: 1) 

Cetoconazol 200 mg Comprimido Uni 10.000 R$ 0,54 R$ 5.400,00 

 

193 314058-0 

(cód.: 771) 

Cetoconazol pomada Bisnaga Uni 3.000 R$ 6,11 R$ 18.330,00 

 

194 221558-6 

(cód.: 1375) 

Papel lençol bubina t 70cm 

x 50 m rolo 

Rolo uni 2.000 R$ 25,18 R$ 50.360,00 

 

195 329483-8 

(cód.: 1473) 

Bromoprida 10mg 

comprimido 

Comprimido Uni 20.000 R$ 0,90 R$ 18.000,00 

 

196 00023319 

(cód.: 1370) 

Maleato de timolol 5mg/ml 

0,5% frasco c/ conta-gotas 

Frasco Uni 2.000 R$ 4,23 R$ 8.460,00 

 

197 00010953 

(cód.: 1370) 

Complexo vitaminico e poli 

minerais para gestantes e 

lactentes -retinol+ 

colecalciferol +acetato de 

tocoferol +acido 

ascorbico+tiamina+riboflav

ina+nicotinamida+cloridrat

o de piridoxina+acido 

folico+cianococobalina+ferr

o+zinco+calcio 

Cápsula Caixa 

com 30 

cápsula 

2.160 R$ 56,42 R$ 121.867,20 

 

198 314100-4 

(cód.: 1473) 

Cimetidina -

concentraçao/dosagem 

200mg , forma farmaceutica 

comprimido,via de 

administraçao oral 

Comprimido Uni 20.000 R$ 0,43 R$ 8.600,00 

 

199 320527-4 

(cód.: 1473) 

Ranitidina- 

concentracao/dosagem de 

150mg, forma farmaceutica 

comprimido 

Comprimido Uni 20.000 R$ 0,65 R$ 13.000,00 

 

200 320182-1 

(cód.: 1373) 

Tiabendazol 50 mg Bisnaga Uni 1.200 R$ 17,09 R$ 20.508,00 

 

201 320156-2 

(cód.: 1473) 

Secnidazol 1000 mg Comprimido Uni 10.000 R$ 0,74 R$ 7.400,00 

 

202 225666-5 

(cód.: 1) 

Micropore12,5mm x 10m Unidade Uni 2.000 R$ 5,77 R$ 11.540,00 

 

203 174040-7 

(cód.: 1370) 

Gel para ultrasson frasco 1L Frasco Uni 2.000 R$ 15,30 R$ 30.600,00 

 

204 313293-5 

(cód.: 246) 

Gel para ultrason frasco 5L Frasco Uni 1.000 R$ 69,80 R$ 69.800,00 

 

205 320134-1 

(cód.: 1473) 

Omeprazol 20mg Comprimido Uni 50.000 R$ 0,90 R$ 45.000,00 

 

206 153442-4 

(cód.: 1) 

Kit para  macronebulização 

com máscara para oxigênio 

– tamanho Adulto 

NSA UNI 50 R$60,00 R$ 3.000,00 

 

207 90496-1 (cód.: 

1) 

BISTURI ELÉTRICO (A 

PARTIR DE 151 W) - 

APARELHO UTILIZADO 

NA MAIORIA DOS 

PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS COM A 

FINALIDADE DE 

Unidade UNI 01 R$ 30.310,20 R$ 30.310,20 
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COAGULAR, DISSECAR, 

CORTAR E FULGURAR 

OS TECIDOS 

BIOLÓGICOS.GERADOR 

COM POTÊNCIA DE 

400W, 

MICROCONTROLADO 

POR 

MICROPROCESSADORE

S 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. DEVE 

POSSUIR TECNOLOGIA 

QUE PROTEJA O 

PACIENTE CONTRA 

QUEIMADURAS EM 

LOCAIS 

ALTERNATIVOS, 

PRINCIPALMENTE COM 

O USO DE ELETRODOS 

DE ECG. OS 

CONTROLES DE 

ENERGIA PODEM SER 

AJUSTADOS ATRAVÉS 

DOS PAINÉIS COM 

MEMBRANAS A PROVA 

D ÁGUA COM LEITURA 

DIGITAL DE POTÊNCIA. 

ACIONAMENTO DE 

ENERGIA ATRAVÉS DA 

CANETA MONOPOLAR 

E ATRAVÉS DOS 

PEDAIS. AJUSTES 

INDEPENDENTES DAS 

FUNÇÕES E DAS 

SAÍDAS DE ENERGIA 

MONOPOLAR. PODERÁ 

SER UTILIZADO EM 

PEQUENAS, MEDIAS E 

GRANDES CIRURGIAS, 

CIRURGIAS 

CONVENCIONAIS E 

VIDEOCIRURGIA. PARA 

OS MODOS DE CORTE, 

COAGULAÇÃO E 

BIPOLAR EM 

CIRURGIAS 

LAPAROSCÓPICAS. AS 

SAÍDAS DE CORTE 
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BAIXO E COAGULAÇÃO 

BAIXA UTILIZAM 

VOLTAGENS MAIS 

BAIXAS PARA REDUZIR 

OS RISCOS DA 

ELETROCIRURGIA. 

PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS: 

MEMORIZA A ULTIMA 

POTÊNCIA EM CASO DE 

INTERRUPÇÃO 

CIRÚRGICA, PERMITE 

DOIS CIRURGIÕES 

COAGULAREM 

SIMULTANEAMENTE, 

MÓDULOS 

MONOPOLARES E 

BIPOLAR 

INDEPENDENTES, 

PERMITE O USO DE 

PEDAL MONOPOLAR E 

BIPOLAR, PERMITE O 

USO DE PINÇAS 

MONOPOLARES, 

MONITORA O 

CONTROLE DE 

IMPEDÂNCIA NO 

ELETRODO DE 

RETORNO DO 

PACIENTE (PLACA). 

MODOS DE OPERAÇÃO: 

BIPOLAR (BAIXO, 

MÉDIO E MACRO), 

MONOPOLAR (CORTE E 

COAGULAÇÃO). O 

EQUIPAMENTO DEVE 

DISPOR DE DUAS 

SAÍDAS MONOPOLARES 

(CANETAS E 

VIDEOCIRURGIA), UMA 

SAÍDA BIPOLAR E UMA 

ENTRADA PARA USO 

DE PLACAS 

DESCARTÁVEIS. 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO GERADOR: 

CORTE PURO (400W), 

BLEND 1 (300W), 

COAGULAÇÃO (180W), 

COAGULAÇÃO (120W - 

BAIXA POTÊNCIA) E 

BIPOLAR (100W). DEVE 

POSSUIR REGULADOR 

DE ALARME SONORO. 

DEVE SER 

COMPATÍVEL COM 

SISTEMA DE GÁS 

ARGÔNIO. ACESSÓRIOS 

QUE ACOMPANHAM O 

EQUIPAMENTO: 01 

CARRO DE 
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TRANSPORTE, 01 

PEDAL MONOPOLAR, 01 

PEDAL BIPOLAR, 01 

CABO PARA ELETRODO 

DE RETORNO 

PACIENTE/PLACA E 01 

ADAPTADOR 

UNIVERSAL PARA 

CIRURGIA 

LAPAROSCÓPICA. 

ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA A SER 

DEFINIDA PELA 

ENTIDADE 

SOLICITANTE. 

Total de produtos da Assistência Farmacêutica, Odontológica, Hospitalar e demais Unidades de Saúde 

*NSA: Não se Aplica para Forma farmacêutica 

Valor Global dos itens 

R$ 15.609.962,09 (Quinze Milhões, seiscentos e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais 

e nove centavos)   

R$ 15.609.962,09 

 

3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS: 

 

3.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas e/ou pesos dos produtos, ressalvo a menos que 

tenha sido alterado ou suspenso à apresentação ou unidade de fornecimento ao referido produto 

pela fabricante e desde que esta seja autorizada pelo Órgão Sanitário Competente do Ministério 

da Saúde. 

 

3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 

 

3.3.1. Os produtos devem ser: 

 

1. De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 

 

2. De excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 

 

3. Entregues obedecendo rigorosamente às cláusulas do Edital. 

 

4. Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, 

identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 

 

5. Entregar medicamentos que tenha comprovadamente sua Bioequivalência e 

Biodisponibilidade equivalente ou igual ao medicamento de referência conforme ás: 

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2 DE MARÇO DE 2007,  RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 

COLEGIADA - RDC Nº 58, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014 

 

3.3.2. Os medicamentos, quando manipulados, devem atestar teor de qualidade conforme a 

farmacopéia 5º edição ou a que vier substituí-la. 
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3.3.3. Os medicamentos Fitoterápicos devem apresentar registro da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 

3.3.4. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital ou com a legislação 

vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde. 

 

3.4. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

 

3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo: 

 

1. Nome e Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante; 

 

2. Lote e Data de fabricação ao término da garantia; 

 

3. Dados para acionamento da garantia. 

 

3.5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

 

3.5.1. Os equipamentos e materiais deverão ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses 

contados do atesto da nota fiscal; 

 

3.5.2. Poderá ser adotado outro prazo, desde que seja compatível com o objeto a ser licitado. 

 

3.5.3 No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos e 

materiais), fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os 

produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e 

originais, sem ônus para a Contratante; 

 

3.5.4 A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o 

final da garantia; 

 

3.5.6. O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do 

chamado via telefone ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, 

salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante; 

 

3.5.7. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. 

Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a 

Contratante; 

 

3.5.8. O FORNECEDOR deverá informar ao Hospital Municipal de Jaciara/MT da ocorrência de 

quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos 

equipamentos, dentro do prazo previsto de no máximo 24 (vinte e quatro) horas;  
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3.5.9. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da empresa não importará, 

de forma alguma, em alteração da Ata de Registro de Preços ou novação, podendo o Município 

exercer seus direitos a qualquer tempo. 

 

3.5.10. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no 

Edital e seus anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a 

reparar os prejuízos que causar a SMS/JAC ou a terceiros decorrentes destes eventos 

(garantia/validade). 

 

3.5.11. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os 

custos concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, 

transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da SMS/JAC. 

 

3.5.12. Os medicamentos de origem magistral, devem atestar laudo técnico de Controle de 

Qualidade para cada lote fornecido conforme ás: Resolução/ANVISA da Diretoria Colegiada - 

RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007 e, Resolução/ANVISA da Diretoria Colegiada – RDC nº 87, 

de 21 de novembro de 2008 e suas atualizações. 

 

3.5.13. Os itens (medicamentos e correlatos) enquadrados como termolábeis devem ser entregues 

em embalagem apropriada que assegure sua temperatura, incluindo termômetro em seu 

transporte. 

 

3.5.14 Autorização de funcionamento “Autorização e cadastro”, expedido pela ANVISA, para 

comercialização de materiais, equipamentos de sáude e/ou correlatos, onde deverá constar 

situação ativa e cadastro.  Esta autorização deverá ser apresentada pelas licitantes que cotarem os 

itens sendo da área médica/hospitalar. Documento emitido através do Site www.anvisa.gov.br. 

 

3.5.15. Catálogos e Folders, dos itens ofertados, Certificado de Registro de Produtos, emitido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U., para cada item 

de materiais, equipamentos de saúde e/ou correlatos cotado, observando-se sua validade. 

(Portaria GM/MS nº 2814). 

 

3.6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

3.6.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura, podendo ser 

prorrogada na forma da lei. 

 

3.6.2. O acompanhamento da entrega dos equipamentos será feito pelo Hospital Municipal de 

Jaciara, onde o agente fiscalizador atestará na nota fiscal o recebimento dos itens solicitados, 

sendo que os produtos que estiverem em divergência com a nota de empenho serão devolvidos, 

devendo obrigatoriamente haver substituição em até 05 (cinco) dias. 

 

http://www.anvisa.gov.br/
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3.6.3 Os equipamentos, materiais permanentes, e acessórios básicos, deverão possuir garantia 

pelo prazo de 12 (doze) meses, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuada os 

decorrentes de uso impróprio, contados a partir da entrega dos bens. 

 

3.7. DA ADJUDICAÇÃO: 

 

3.7.1. A adjudicação será por item. 

 

3.7.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço 

máximo que a Prefeitura Municipal de Jaciara – Secretaria Municipal de Saúde se dispõe a 

pagar, respeitada a Tabela deste edital. 

 

3.7.3. Na proposta comercial ajustada ao valor do lance deverá constar a especificação completa 

do objeto contratual, incluindo informações de marca e fabricante, evitando-se simplesmente 

copiar a especificação do Edital.  

 

3.7.4. Os medicamentos ofertados para a Assistência Farmacêutica Básica e de uso Hospitalar, 

de origem industrial, devem possuir bioequivalência com os medicamentos de referência, o que 

os tornam intercambiáveis, conforme a Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 e a 

Resolução/ANVISA da Diretoria Colegiada –RDCnº 58, de 10 de outubro de 2014 e suas 

atualizações. 

 

04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES  

 

4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

4.1.2 As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos: 

 

1. Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira 

satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação; 

 

2. Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, da empresa participante da 

Licitação; 

 

3. O pregoeiro e equipe de apoio procederão à análise da documentação de habilitação do 

licitante que tiver formulado a proposta mais bem classificada (arrematante), para 

confirmação das suas condições habilitarias.  

 

4. Todas as decisões do Pregoeiro serão precedidas de comunicação “chat”, informando o dia e 

horário em que estas serão divulgadas, assim como as convocações tratadas neste 

instrumento convocatório. 
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5. Se a proposta ou o lance melhor classificado não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitarias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance do licitante subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e habilitação, repetindo este procedimento até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao edital, podendo negociar com o licitante para obter 

proposta melhor.  

 

6. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de contrato com o Setor de 

Contabilidade desta Prefeitura: 

 

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. 

 

6. DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 

 

6.1. A entrega deverá ser feita 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; 

 

6.1.1. Poderá haver outro prazo de entrega, desde que não seja exíguo a ponto de frustrar a 

competitividade; 

 

6.1.2. Caso seja necessário à entrega poderá ser parcelada. Para tanto a solicitante deverá fazer 

constar no Termo de Referência, o devido cronograma de entrega, visto que parcelando, 

necessita-se de contrato. 
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6.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de 

Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu o direito de 

fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, podendo ser 

convocados os licitantes remanescentes, em ordem de classificação, para contratar com a 

SMS/JAC. 

 

7. DO LOCAL DE ENTREGA 

 

7.1. 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, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença 

de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, 

em dia e horário comercial. 

 

7.1.2. Poderá ser adotado outro local de entrega, conforme a necessidade da solicitante. 

 

7.1.3. Os produtos deverão ser fornecidos EVENTUALMENTE, mediante nota de empenho. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

8.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá: 

 

8.2 Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital 

 

8.3 Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver; 

 

8.4 Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto; 

 

8.5 Entregar os produtos com a expressão na embalagem de cada medicamento: Venda proibida 

ao Comércio; 

 

8.6 Cumprir com a legislação aplicável. 

 

8.7 Arcar com todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, independentemente da quantidade solicitada; 

 

9. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 

9.1. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros 

(servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93; 
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9.2. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá ser 

acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SMS/JAC; 

 

9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda: 

 

9.3.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos 

com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções. 

 

a) A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser 

prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se 

os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos. 

 

9.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

conseqüente aceitação. 

 

9.4. Após o recebimento provisório a Farmácia atestará a Nota Fiscal se constatado que os 

produtos atendem ao edital; 

 

9.5. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE 

notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05(cinco) dias úteiscontados da 

notificação; 

 

9.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua 

troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o 

recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo 

descumprimento das condições editalíssimas; 

 

9.5.2. Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a 

CONTRATANTE; 

 

9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

9.7. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a 

Prefeitura Municipal de Jaciara – Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9.8. A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses QUANDO: 

 

9.8.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do Pregão 

e de seus Anexos ou a Nota de Empenho; 

 

9.8.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto, valor, validade, marca e 

quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 
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9.8.3. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o 

uso, ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 

9.8.4. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93, a SMS/JAC, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o 

caso) e iniciar outro PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

 

9.8.5. Os materiais permanentes e equipamentos estarão sujeitos à aceitação da Hospital  

Municipal de Jaciara/MT, o qual caberá o direito de recusar, caso o (s) produto (s) e material 

(ais) não esteja (am) de acordo com o especificado; 

 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

 

10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

10.1.2. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento; 

 

10.1.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

10.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital; 

 

10.1.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o 

aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos; 

 

10.1.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

 

10.1.7. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Edital e em seus 

anexos, inclusive, no contrato. 

 

10.1.8. Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos e materiais entregues, 

somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta 

dos bens ou de parte da entrega a que se referirem; 

 

10.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital e Proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos; 
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10.1.10. Anotar em registro próprio e notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de 

eventuais imperfeições e falhas no decorrer da execução do contrato, fixando prazo para a sua 

correção e solução; 

 

10.1.11. Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos equipamentos, 

para a sua devida substituição; 

 

10.1.12. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

equipamentos entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

 

10.1.13. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 

 

10.1.14. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

11.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta 

aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de defeitos 

de fabricação; 

 

11.1.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na 

conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no Contrato, 

acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos 

produtos; 

 

11.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte 

especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas 

as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete; 

 

11.1.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao 

consumidor; 

 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se 

verifiquem danos em decorrência de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de 

fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua 

substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, 

contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 

 

11.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
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11.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

11.1.8. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o 

seu cumprimento; 

 

11.1.9. Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no 

Edital e seus anexos e o contrato; 

 

11.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão; 

 

11.1.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos 

tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao 

cumprimento do objeto.  

 

11.1.12. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados dos respectivos manuais 

originais de fabricante devidamente traduzidos para o português, se tiver sido fabricado em outro 

país; 

 

11.1.13. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, 

seguros, fretes – carrego e descarrego – decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer 

ônus para o Hospital Municipal de Jaciara/MT; 

 

11.1.14. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 

execução das aquisições; 

11.1.15. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local 

indicado pelo Hospital Municipal de Jaciara/MT, conforme consta neste Termo de Referência, 

em estrita observância das especificações técnicas do presente Termo e da Proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando o detalhadamente as indicações de marca, 

fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade; 

 

11.1.16. Comunicar ao Hospital Municipal de Jaciara/MT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

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

com a devida comprovação; 

 

11.1.17. Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive 

com substituição e reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, 

enquanto vigorar o prazo de garantia; 

 

11.1.18. Substituir os materiais que apresentarem defeito de fabricação, de acordo com o 

estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma 

indevida, ficar imprestável para o uso; 
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11.1.19. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia 

dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sem possibilidade de 

substituição por qualquer outra; 

 

11.1.20. Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre 

apresentados oficialmente pela Contratada; 

11.1.21. A Contratada deverá reparar, quando isto for possível, indenizar por danos materiais 

e/ou pessoais decorrentes de erro na execução do objeto contratado, seja ele ao profissional que 

manuseará os equipamentos e/ou materiais; 

 

11.1.22. A contratada será responsabilizada por prejuízos havidos na execução do objeto 

contratado mesmo após o término de sua duração; 

 

11.1.23. Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto ao envio dos equipamentos para troca, 

no caso dos referidos não atenderem as especificações; 

 

11.1.24. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (tributos federais: INSS, 

PGFN, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na 

licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

 

11.1.25. A contratada ficará responsável pela instalação dos equipamentos e dar treinamento 

sobre o uso dos mesmos para os profissionais de Saúde do Hospital Municipal de Jaciara/MT. 

 

11.1.26. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 

sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Jaciara, resguardados os procedimentos 

legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

 

1. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor 

total estimado da ata de registro de preços, por dia de atraso na entrega, até o limite de 20 

(vinte) dias, caracterizando inexecução parcial;  

 

2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme 

disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;  

 

3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 

de Jaciara enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;  

 

4. Advertência escrita.  

 

5. Caso venha desistir da Ata de Registro de Preços referente ao REGISTRO DE PREÇOS 

FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E SEUS 

CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO E 
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MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E 

OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA – 

MT, além de outras cominações legais, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

do total estimado pela contratada. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e 

acompanhamento da execução do objeto será por meio do Fiscal de Contrato da Assistência 

Farmacêutica do Município de Jaciara, observando que: 

 

12.1.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição; 

 

12.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

 

12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

 

12.2.Serão fiscais do contrato o 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 o Sra. 

LAURA DOS SANTOS BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de 

Janeiro de 2021 respectivamente nomeados como Fiscal de Contratosdo Hospital Municipal; da 

Assistência Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

12.2.1. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 

prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço 

adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança 

deste último. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a 

CONTRATANTE devidamente preenchida; 

13.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção; 

13.3. A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e 

aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da 

CONTRATADA; 

13.5. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o 

prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua 

representação; 
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13.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do 

referido pagamento a própria Nota de Empenho; 

14. DO RESPONSÁVEL LEGAL 

14.1. Vossa excelência, o Secretário de Saúde Municipal de Jaciara, como Responsável Legal, 

assina o presente contrato: 

        

 

 

Jaciara, MT 13 de Julho de 2021 

 

   

 

     

ROBSON CASANOVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

JACIARA, MATO GROSSO 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA EMPRESAS 

VENCEDORAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3622-01/2021 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: 
Insc. Est: 

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)
 Campo Obrigatório 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco: Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 
Item Qtd Uni  Cód. Descrição do produto Valor unitário Valor total 

        

Valor Total 

  

Declaro que estão inclusas no valor orçado todas as despesas com mão de obra e, bem como, 

todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, 

todos gastos com transporte e entregas do objeto. 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 

IMPORTANTE: 

Obs 1.: Na apresentação da proposta a empresa deverá declarar a marca/fabricante dos 

materiais/equipamentos em cada item da proposta, sob pena de desclassificação. 

Obs 2.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços 

excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou 

ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

Obs 3: Na apresentação da Proposta Eletrônica não poderá haver nenhuma identificação 

da empresa licitante, sob pena de desclassificação; 

Obs 4: É obrigatória a inclusão da proposta eletrônica que será feito exclusivamente 

através do site da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT até o dia e horário previstos neste 

Edital. 
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3622-01/2021 

 

O Pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Jaciara - MT 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na........, 

através de seu representante legal infra-assinado, que: 

 

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1). Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

 

2). Declaramos, em conformidade com a Lei n. º 10.520/02, que cumprimos todos os requisitos 

para habilitação para este certame licitatório no Município de Jaciara – Estado de Mato Grosso – 

Pregão Eletrônico N. º 002/2021. 

 

3). Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente PROCESSO ADMINISTRATIVO, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

4). Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público 

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

5). Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

6). Declaramos, que cumpriremos os prazos de entrega/execução dos materiais/serviços, 

conforme solicitado pela Secretaria Municipal requisitante do Edital de Pregão Eletrônico n. º 

043/2021. 
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7). Comprometemos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

8). Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a)

 , Portador (a) do   RG   sob   nº   ................................................. e   CPF   nº   

........................................................,   cuja   função/cargo é..................................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços/contrato. 

 

9). Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 

este PROCESSO ADMINISTRATIVO, bem como em caso de eventual contratação, concordo 

que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 

E-mail:....................................... 

Telefone: ................................... 

 

10) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de 

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como 

intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

11). Nomeamos e constituímos o senhor (a) ........................................., portador (a) do CPF/MF 

sob n. º, para ser o (a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de 

Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n. º Nº 002/2021 e todos os atos necessários ao 

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de 

Registro de Preços/Contrato. 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo) 

 

Local e data. 

 

(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 

*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado) 
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021 
 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

 

Aos ........ dias do mês de .............. 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 03.347.135/0001-

16, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Senhora ANDREIA 

WAGNER, brasileira, contadora, residente e domiciliado 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, as Sociedades empresárias doravante 

denominadas simplesmente FORNECEDOR, ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº ______, estabelecida ________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da 

Cédula de Identidade nº _______, expedida pela _____ e do CPF nº _______, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 002/2021, 

RESOLVEM registrar os : “REGISTRO DE PREÇOS 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 Anexo I do Edital do Pregão para Registro de 

Preços nº 001/2021, 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: REGISTRO DE PREÇOS 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 

 

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.  Podendo ser prorrogado se houver interesse da Administração e do fornecedor. 
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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 DE MT 

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. 
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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 AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

6.1 A aquisição dos produtos  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 de aquisição dos 

produtos, 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  Prazo de entrega: em até 15(quinze) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 

 

6.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital 

 

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; 
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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: 

 

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 

 

e) 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. 
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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 subsequente à publicação. 

 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 

A aquisição de produtos, 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 aquisição, 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 

 

Serão fiscais do contrato o 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 o Sra. LAURA DOS 

SANTOS BARBOSA, nomeada através da Portaria Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021 

respectivamente nomeados como Fiscal de Contratosdo Hospital Municipal; da Assistência 

Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

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 
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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 para Registro de Preços nº001/2021, seus Anexos e a 

Proposta de Preço da sociedade empresarial: ____________, no mencionado certame. 

 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decretos nº3.555, 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 Jornal Oficial dos Municípios, 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,       de             de    2021 
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ANDREIA WAGNER 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

FORNECEDOR: 

1º lugar -  

2º lugar -  

3º lugar – 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________         ______________________________ 

Nome:      Nome: 

CPF:       CPF: 

RG:       RG: 
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ANEXO VI 

MINUTA DOCONTRATON. /2021 

 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTATIVO Nº3622-01/2021 

 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 

LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

E DE OUTRO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

______________________, PARA O FIM QUE 

ESPECIFICA. 

 

A 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 CNPJ sob o nº 03.347.135/000l-l6, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Srª. ANDREIA 

WAGNER, brasileira, contadora, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de 

Identidade RG n.º 970.179 SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 632.656.721-15, e de outro lado, a 

Sociedade Empresária ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, 

estabelecida ___________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada por seu _________________, Senhor ________________, portador da 

Cédula de Identidade nº ____________, expedida pela _________ e do CPF nº 

__________________ RESOLVEM celebrar o presente Contrato de aquisição, em 

conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº3622-01/2021, referente ao 

Pregão para Registro de Preços nº 002/2021, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos 

Decretos nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 

3.722, de 09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, 

de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas ulteriores 

alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. - O presente Contrato tem por : “Registro de preços 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 especificações e demais 

elementos constantes do Edital e seus Anexos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

2. - Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Para Registro de Preços nº002/2021 e 

seus Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de 

Empenho e demais documentos constantes do Pregão nº002/2021 que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3. - Constituem obrigações da  CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do objeto 

deste Contrato e, em especial: 

 

3.1 - Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço 

decorrente da contratação, como condição à percepção mensal do valor faturado, e sempre que 

solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas e tributárias; 

 

3.2 - O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do 

chamado via telefone ou email e a troca deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo 

comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante. 

 

3.3 - Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

3.4 - Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem 

como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais, impostos, 

taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para-fiscais, e quaisquer outros gastos 

e despesas que se fizerem necessários; 

 

3.5 - O prazo de entrega dos produtos e  equipamentos serão de até 15 (quinze) dias a contar da 

ordem de recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho; 

 

3.6 - Todos os produtos, equipamentos e materiais deverão possuir garantia/validade mínima de 

12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver; 

 

3.7 Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na 

conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no Contrato, 

acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos 

produtos; 

 

3.8 - A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. 

Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a 

Contratante; 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4. - Compete ao CONTRATANTE: 

 

4.1- Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a entrega dos produtos, objeto desta licitação; 
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4.2- Efetuar o pagamento à Contratada em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

 

4.3 - Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso; 

 

4.4- Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

4.5- Documentar as ocorrências havidas; 

 

4.6 - Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação. 

 

4.7- Rejeitar, no todo ou em parte, produto ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato.  

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO 

Os fornecimentos do produto deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo 

de sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo todas as 

exigências do Edital e Termo de Referência Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 

 

6. - Quaisquer produtos que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não sendo, 

inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos determinantes da recusa, 

sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de sanções administrativas, correspondentes 

aos atrasos no cronograma de implantação não justificados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 

7. - Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

8.-Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 

valor máximo limitado de R$ (.............), para o período de 12 (doze) meses, conforme valores 

negociados e fixados no  Pregão. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 

9.1- A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura de aquisição, devendo o pagamento 

ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;  

 

9.2- O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante reserva a si 

o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, respeitados os dispositivos 
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previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver acréscimo ou supressão do quantitativo, até o 

limite estabelecido pela legislação vigente; 

  

9.3- Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às penalidades; 

 

9.4– A aquisição dos produtos, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado por 

intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o solicitou; 

 

9.5- Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam o 

pagamento, aqueles  serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para pagamento iniciará após a 

regularização, sem ônus para a Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

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. 

Permanente para Média e Alta Complexidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

 

11.  -Os preços para aquisição dos produtos do objeto deste Instrumento serão fixos e não 

sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela 

legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja algum desequilíbrio econômico-

financeiro ou fato superveniente, devidamente comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no 

escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de 
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cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de 

Jaciara, na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.Durante o período de Vigência do Contrato serão fiscais do contrato o 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 o Sra. LAURA DOS SANTOS BARBOSA, nomeada através da Portaria 

Nº 062/2021, de 14 de Janeiro de 2021 respectivamente nomeados como Fiscal de Contratosdo 

Hospital Municipal; da Assistência Farmacêutica Municipal e, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

12.1 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na realização dos 

produtos e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE, em 

conformidade com o disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

 

13.  - Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, numerado em ordem 

crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 

14.  - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que  se fizerem necessários, até o limite estabelecido pela legislação 

vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.  - Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela 

CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o CONTRATANTE poderá, 

garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 

sanções: 

 

a) advertência, por escrito; 

 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou 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; 



 

 

SETOR DE 

LICITAÇÃO 

 

Fls.______ 

 

Rub.______ 

P
ág

in
a6

0
 

 

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. 

 

15.1- Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará 

isenta das penalidades supramencionadas. 

 

15.2- A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 

CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou 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. 

 

15.3- As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 

processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.  - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 

16.1- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.2- A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

a) administrativa determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 

8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA com 

antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência 

para o CONTRATANTE; ou 

 

c) judicial, nos termos da legislação. 

 

16.3- A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
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17.   - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão 

resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que regem a 

matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 

18.  - O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal 

Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, conforme dispõe o 

art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 

 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 
 

19. - 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; 

 

E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente 

Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, que também o subscrevem. 

 

 

 

 

Jaciara-MT,       de         de   2021. 

 

 

 

 

PELO CONTRATANTE 

 

 

 

PELA CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

  ______________________________     ________________________________ 

Nome: Nome: 

CPF:       CPF: 

RG:       RG: 
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ANEXO VI 

FICHA CADASTRAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3622-01/2021 

 

OBJETO:Registro de preços para 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, de acordo com o Termo de 

Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

1. DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

CNPJ:  Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: Optante pelo Simples: (   ) SIM  (   ) NÃO 

Endereço Completo:  

CEP:  Cidade/Estado:  

Telefones (informar pelo menos 2 

telefones para contato):  
E-mail: 

 

2. MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

MICROEMPRESA (   ) 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (   ) 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (   ) 

OUTROS (   ). QUAL_______________________________ 

 

3. TIPO DA EMPRESA: 

(    ) INDIVIDUAL 

(    ) LTDA 

(    ) S/A 

(    ) OUTROS. QUAL ______________________________   

 

4. DADOS DOS SÓCIOS CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL: (É OBRIGATÓRIO 

A INFORMAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 SÓCIOS EXCETO QUANDO FOR EMPRESA 

INDIVIDUAL). 

NOME COMPLETO: 

CPF: 

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 
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NOME COMPLETO: 

CPF: 

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 

 

5. DADOS BANCÁRIOS: (É OBRIGATÓRIO QUE A CONTA ESTEJA EM NOME DA 

EMPRESA PARTICIPANTE) 

BANCO:  

AGÊNCIA:  CONTA: 

 

 

6. DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO: 

Nome Completo:  

RG:  CPF: 

 

7. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A 

EMPRESA SEJA VENCEDORA: 

Nome Completo:  

Cargo: 

Estado Civil:   

RG: Órgão expedidor/UF: 

CPF: 

Endereço Completo: 

Cidade/Estado: CEP: 

Telefones:  E-mail:  

 

 

Assinatura do representante legal 

Carimbo de CNPJ da empresa 

 

OBSERVAÇÃO: É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS 

ACIMA, CASO A EMPRESA NÃO O FAÇA SERÁ INSTAURADO PELO(A) 

PREGOEIRO(A) PARA FAZÊ-LO NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO. 

 

 


