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PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 

PROCESSO N° 37/2020 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br – “Acesso Identificado” 

 

 

A Senhora JACILENE SANTOS SILVA, 

Diretora Executiva do Instituto de Assistência à 

Saúde Dos Servidores Públicos Municipais de 

Rondonópolis, usando a competência, mediante 

o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 357/2018, 

torna público que se acha aberta, licitação na 

modalidade REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

MATERIAIS DE OPME SENDO PARA 

CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE 

JOELHO, BARIÁTRICA, HERNIOPLASTIA E 

SISTEMA CONTRACEPTIVO,VISANDO 

ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

RONDONÓPOLIS., CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS- Processo N° 06/2020, para atender as 

necessidades do Serv Saúde, que será regido pela 

Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie. 



 

 

 O modo de disputa será do tipo ABERTO, conforme artigo 31 do Decreto 

Lei nº 10.024/2019. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 

instrumento convocatório e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o 

registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus 

representantes.  

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 

endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, no dia e hora mencionados no 

preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro FÁBIO BATISTA 

RODRIGUES com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo 

em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.  

Integram este Edital os anexos de I a IX. 

Custo estimado no valor máximo de R$ 275.640,74 (Duzentos e setenta e cinco 

mil seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), conforme 

necessidade apontada pela Gerência Administrativa do Serv. Saúde, especificações 

no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital e pesquisa de preço em 

anexo, sendo que o pagamento será efetuado através das seguintes Dotações 

Orçamentárias:  

 

Dotação:  

 

07- INST. ASSIST. A SAÚDE SERV. PÚBLICOS  

001 -  INST. ASSIST. A SAÚDE SERV. PÚBLICOS  

0112000000.3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES MEDICAS 

 

1 – OBJETO  

 

A presente licitação tem por objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 

E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE OPME SENDO PARA CIRURGIA 

DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, BARIÁTRICA, HERNIOPLASTIA E 

SISTEMA CONTRACEPTIVO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 



 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS Termo de 

Referência – anexo I deste Edital. 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio 

da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 

em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica 

(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões; 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Serv Saúde, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da 

Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br). 

 

3 – PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 

toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema 

eletrônico de licitações adotado (Bolsa de Licitações e Leilões). 

3.2 - Será vedada a participação: 

3.2.1 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com todos os 

órgãos da Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

3.2.2 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e 

impedidas de contratar com a Administração Pública do Municipal, nos termos 

do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 

3.2.3 - Sob a forma de consórcio. 

3.2.4 - Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a 

Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

 

http://www.bllcompras.org.br/


 

3.3. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora 

antes do horário fixado no edital para a abertura das propostas.  

3.4. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos 

seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por 

meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes 

específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela 

Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO V); 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela 

Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO V) e  

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o Edital, 

constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante 

solicitação do Pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A 

empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante 

vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do 

sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma 

sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos 

de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento 

operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, anexo V. 

 

4 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 



 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão 

 

5 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BLL 

5.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 3.5 “a”, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 

associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bll.org.br.  

5.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de 

Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 

designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

5.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome da licitante, somente 

se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

5.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico do sistema BLL, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL – Bolsa de Licitações e 

Leilões; 

5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo a BLL – Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

5.6. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

http://www.bll.org.br/


 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico;  

5.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

5.8. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante. 

5.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 

esclarecida através dos telefones: (41) 3097-4600 - Pinhais-PR, através da bolsa 

de licitações e leilões ou pelo e-mail: contato@bll.org.br. 

  

 
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

6.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, Decreto nº 

8.715/2018 e Decreto n.º 7.892/2013 

 

6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

6.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

6.4. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

tel:(41)%203097-4600
mailto:contato@bll.org.br


 

6.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente 

assumidas e à aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

6.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

 

7.0. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

 

7.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, 

que comprovem com documentos de registros ou autorizações legais, que 

explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e 

atendam às exigências do edital e seus anexos;  

 

7.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas 

em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:  

 

7.3.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.3.1.1 O presente edital não prevê as condições de participação de empresas 

reunidas em consórcio, vez que as licitações que demandam essa 

participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou 

de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com 

foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima. 

7.3.2. Empresa com falência declarada por sentença judicial; 

 

7.3.3. Empresa suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis; 

 

7.3.4. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade; 

 

7.3.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste Pregão. 

 



 

7.3.6. Empresa inadimplente com o Município de Rondonópolis ou cujo(s) 

sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra empresa que também 

é inadimplente junto Município de Rondonópolis; 

 

7.3.7. Empresa que, comprovadamente por sua culpa, não tenha cumprido 

integralmente o contrato com a Município de Rondonópolis, 

independentemente do objeto contratado; e 

 

7.3.8. Cooperativas, exclusivamente nos casos em que o objeto do certame 

requer subordinação de mão de obra (Fundamentação: art. 5º da Lei 

12.690/12 e Acórdãos TCU 1937/03, 307/04, 1148/05);  

 

7.3.9. Cooperativas em que seu objeto social não tem escopo com o objeto 

do certame. (Fundamentação: art. 10, §2º da Lei 12.690/12). 

 

7.3.10. Presentes quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

7.3. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento 

da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site 

bllcompras.com e ou, opção "Acesso Identificado", observadas a data e horário 

limite estabelecido neste edital. (horário de Brasília). 

 

7.4. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 

licitatório.  

 

7.5. Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

 

7.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes.  

http://www.bllcompras.org.br/


 

 

7.8. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos 

apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de 

preços.  

 

8. DO CREDENCIAMENTO:  

8.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder 

ao credenciamento junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 

sistema de compras. 

8.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 

Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e 

intransferível, obtidas junto à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões: 

http://bllcompras.com/. 

8.2.1. Eventuais dúvidas para obtenção da senha de acesso ou qualquer 

problema com o cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em 

contato com a BLL pelos telefones (041) 3097-4600; 3097-4623; 3097-4646; 3148-

9870 pois é de inteira responsabilidade da mesma em sanar problemas 

relacionados com o sistema;  

8.3. A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa da BLL, devidamente justificada. 

8.4. 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 à Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT e/ou BLL, a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

8.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal única e exclusiva dos atos 

praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

8.6. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante 

deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta encontra-se em 

conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos de 

participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a 

regularidade fiscal e trabalhista. 

http://bllcompras.com/


 

8.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao 

provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso;  

8.8. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

8.9. As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação 

solicitada no item 13 do edital, os documentos do responsável legal autorizado 

para assinar propostas de preços, declarações e demais documentos pertinentes ao 

referido pregão.  

8.10. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos 

da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, e demais alterações, para que 

essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é 

necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” 

ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, 

à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

8.11. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não constem os 

dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de 

seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá solicitar junto à BLL. 

8.12. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada;  

8.13. Um mesmo representante poderá representar mais de uma licitante 

credenciada, desde que esteja credenciada em itens distintos; 

9.0. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E ENVIO DA PROPOSTA: 

  

9.1. As propostas iniciais, bem como, todos os documentos exigidos para 

habilitação deverão ser apresentados via sistema eletrônico. O cadastro da 

proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável 

por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

9.1.1. As propostas deverão ser cadastradas no sistema com valor unitário 

do ítem. Ao final o próprio sistema da BLL fará a multiplicação e emitirá 

os relatórios com o (s) valor (es) total (s) do (s) item (s). Os lances serão 

sempre em cima do valor unitário do ítem, EXCETO quando para lotes 

com mais de 1 (um) ítem, quando os lances deverão ser pelo valor do 



 

LOTE; face a uma funcionalidade do sistema da BLL – Bolsa de Licitações 

e Leilões).  

 

9.1.2. As propostas cadastradas divergentes ao solicitado no item 9.1.1 serão 

desclassificadas, uma vez que dificulta a operacionalização do sistema em 

razão da classificação de ME, EPP.  

 

9.2. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda 

especificamente com as condições estabelecidas neste Edital.  

 

9.3. Após a realização da sessão pública a licitante deverá encaminhar a 

Proposta de Preços atualizada, no prazo de até 02 (dois) dias, em uma via 

digitada, em conformidade com o Termo de Referência, contendo a 

especificação dos itens. A proposta deverá ser redigida com clareza em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e 

assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da 

licitante. (no endereço eletrônico e-mail: pmrroo@hotmail.com)  

9.4. Na proposta de preços deverá conter:  

9.4.1. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;  

9.4.2. Uma única cotação, com preços unitários e totais por ITEM, em moeda 

corrente nacional, expressos em algarismos e/ou por extenso, sem previsão 

inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 

considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por 

extenso, será considerado este último;  

9.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 

exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

9.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

9.7. A empresa licitante deverá fornecer o objeto licitado dentro das 

especificações constantes do anexo I deste edital.  

9.8. O Pregoeiro considerará erros de somatórios e outros aspectos que 

beneficiem a Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, 

como sendo exigências formais e consequentemente classificará a empresa.  

mailto:pmrroo@hotmail.com


 

9.9. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria 

sessão, para a análise prévia que se fizer necessária.  

9.10. Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do 

objeto cotado;  

9.11. As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação;  

9.12. Nos preços ofertados deverão estar inclusas, toda e qualquer despesas, tais 

como: fretes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e 

indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.  

9.13. DO REGISTRO DO (s) PRODUTO (s) JUNTO À ANVISA: 

 

9.14.1. Para TODOS os itens, deverá ser informado, na proposta, o número do 

Registro do produto junto à ANVISA, quando estes não forem isentos. Caso o 

certificado de registro do produto junto ao ministério da saúde esteja vencido, 

apresentar a solicitação de revalidação de registro que deve ser requerida no 

primeiro semestre do último ano do qüinqüênio de validade, observando-se 

em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da 

lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976). 

 

10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE: 

 

10.1. A participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se dará 

conforme preceituado na Lei Complementar nº 123/2006, e demais alterações e 

Decreto Municipal nº 7.668 de 07 de agosto de 2015. 

 

10.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno que desejarem obter os 

benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverão solicitar o 

tratamento diferenciado declarando no Ato do Credenciamento e no momento 

da Habilitação comprovar a situação de beneficiária. 

 

10.3. A não apresentação dos documentos mencionados no subitem 10.2. 

configurará renúncia aos benefícios da citada legislação. 

 

10.4. Após a fase de lances, caso seja configurado “empate ficto” quando 

houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja 

igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta oferecida por 

uma empresa não beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

 



 

10.5. A Microempresas e a Empresas de Pequeno melhor classificada poderá, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior ao preço 

do licitante melhor classificado e, se atendidas as exigências deste edital, 

passará a ser a vencedora do item. 

 

10.6. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito contido nos arts. 44 e 45 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

10.7. Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no 

subitem 10.4, estas serão convocadas na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito, desde que que a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte melhor classificada quando convocada não tenha apresentado 

proposta. 

 

10.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 

pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. (art. 43, §1º LC 123/2006). 

 

10.9. A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.8, poderá ser concedida, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

 

10.10. A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “a”, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

licitação.  

 

10.11.  Justificativa para a não aplicação dos benefícios do artigo 48 da Lei 

Complementar 123/2006: A experiência constatada nos pregões realizados por 

esta municipalidade, ao longo dos últimos três anos, contemplando objeto da 

mesma natureza e do mesmo segmento de mercado da presente licitação 

(materiais de uso médico-hospitalar), desde a implantação do Decreto 

Municipal nº 7.668/2015, que regulamenta o tratamento diferenciado e 

simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, em que 



 

nenhuma empresa MPE participante possui sede neste Município ou Região, 

leva esta Administração a decidir pela não aplicação dos benefícios supra 

citados em consonância com o art. 49 - II da mesma Lei. Considerando, ainda, 

que foi oportunizado, através de Edital de Convocação, publicado no D.O.U, 

D.O.E, Jornal A Tribuna e DIORONDON – Diário Oficial do Município, nos 

dias 09, 10 e 14 de fevereiro do ano 2018, para que caso houvesse alguma 

empresa que se enquadrasse nas condições estabelecidas pelo referido Decreto 

Municipal (Art.2º), realizasse o cadastro junto à Prefeitura sendo que não 

houve nenhuma manifestação, ratificamos a presente decisão. Editais de 

Pregão, com mesmo objeto e segmento de mercado, onde foi aplicado o 

Decreto Municipal nº 7.668/2015, em que não acudiu-se êxito quanto aos lotes 

destinados às MPES (25%), face à não existência de empresas do ramo que se 

enquadrassem nos requisitos estipulados no presente Decreto Municipal: PP 

38 – aberto em 09/06/2015; PP 58 – aberto em 13/08/2015; PP 87 – aberto em 

12/11/2015; PP 20 – aberto em 28/04/2016; PP 25 – aberto em 12/04/2016; PP 103 

– aberto em 07/10/2016; PP 05 – aberto em 08/03/2017; PP 31 – aberto em 

18/05/2017; PP 46 – aberto em 03/07/2017 e PP 06/2018 – aberto em 27/03/2018; 

PE 14/2019 – aberto em 05/08/2019; PE 20/2019 – aberto em 21/08/2019; PE 

40/2019 – aberto em 06/11/2019.  

 

10.11..1. A não aplicação do disposto no art. 48 não libera a Administração da 

aplicação do benefício constante do artigo 44, §§ 1º e 2º da LC 123/2006. 

 

10.12. Aplica-se às cooperativas os benefícios da LC 123/2006 com base no 

artigo 34 da lei 11.488/2007. 

 

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:  

 

11.1. A partir do horário previsto neste Edital terão início à sessão pública do 

pregão eletrônico, passando o Pregoeiro a aceitabilidade das propostas e logo 

em seguida a sua divulgação.  

 

11.2. O Pregoeiro analisará as propostas de preços eletronicamente 

encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância 

com o estabelecido pelo instrumento convocatório.  

 

11.3. A decisão sobre classificação ou desclassificação de propostas comerciais 

será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo 

real pelas empresas licitantes.  

 



 

11.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo 

pregoeiro. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da 

etapa de envio de lances. 

 

11.5. Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores 

das propostas classificadas pelo Pregoeiro poderão oferecer lances, 

obrigatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade 

de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas 

sempre inferior ao seu último lance ofertado.  

 

11.6. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do 

valor consignado no registro.  

 

11.6.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5,00 (cinco reais). 

 

11.6.3. Não serão aceitas cotações com valores unitários e totais com mais de 

duas casas decimais. Caso ocorra o valor deverá ser arredondado para 

menor.  

 

11.7. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, 

quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 

11.8. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá 

ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do valor ofertado.  

 

11.9. Na hipótese de haver lances ou propostas iguais prevalecerão como de 

menor valor o lance que tiver sido primeiramente registrado.  

 

11.10. Em caso de não haver lances prevalecerá o valor prescrito.  

 

11.11 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 

fixado e as regras de aceitação dos mesmos.  

 

11.10. Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão 

informados em tempo real, do valor do menor lance registrado.  

 



 

11.11. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.  

 

11.12. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances, devendo os licitantes consultarem 

regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação.  

 

11.13. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.  

 

11.14. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos 

após aberta a sessão, o pregão será suspenso e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes por meio do próprio sistema. Ficando o 

licitante responsável pelo acompanhamento.  

 

11.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema 

verificará e classificará a licitante que se enquadrar como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006.  

 

11.16. Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro depois de 

encerrados, erros relativos a operações matemáticas.  

 

11.17. Casos não se realizem lances serão verificados a conformidade entre a 

proposta de menor valor e o valor estimado da contratação.  

 

11.18. Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente 

ou fatos supervenientes, serão disponibilizado no sistema utilizado, sendo de 

inteira responsabilidade o acompanhamento por parte do licitante.  

 

11.19. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat 

e/ou anexados no campo “DOCUMENTO” no sistema bllcompras.com. Não 

podendo o licitante alegar desconhecimento da informação, sob pena de decair 

seus direitos.  E também no site desta municipalidade: 

www.rondonopolis.mt.gov.br – Licitações. 

 

11.20. MODO DE DISPUTA: 

 

11.20.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa aberto onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/


 

 

11.20.2. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão 

pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 

11.20.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

 

11.20.4. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos 

itens 11.20.2 e 11.20.3, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

11.20.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo 

sistema, nos termos do disposto no ítem 11.20.3, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 

lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único 

do art. 7º, mediante justificativa. 

 

12. DO JULGAMENTO:  

12.1.  O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR 

PREÇO POR ÍTEM, observadas as demais condições deste edital e seus 

anexos.  

12.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às 

exigências do presente Edital, quando for omissa ou apresente 

irregularidades insanáveis, tais como:  

12.2.1. Valores iguais a zero;  

12.2.2. Erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os 

valores expressos numericamente ou por extenso, de forma a 

suscitar dúbia interpretação. 

13. EM ÚLTIMO CASO O PREGOEIRO PODERÁ EXIGIR APRESENTAÇÃO DE 

AMOSTRAS: 

 

13.1. Após verificação de conformidade da proposta, se ainda restar dúvida 

quanto às especificações dos itens, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante 

classificado em primeiro lugar apresente amostra do (s) item (ns) para ser 

enviada a (s) secretaria (s) solicitante (s) para análise de compatibilidade com 



 

as especificações demandadas, sobretudo quanto aos padrões de qualidade e 

desempenho do produto apresentado em sua proposta comercial. 

 

13.1.1. No caso em que o Pregoeiro aceitar que a empresa ora classificada em 

primeiro lugar apresente amostra do produto cotado, o prazo será de 5 (cinco) 

dias úteis, e deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria de Saúde 

localizado à Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 3.478 – bairro Monte 

Líbano, das 07:00 às 11:00 hrs e das 13:00 às 17:00 hrs, de segunda à sexta-feira, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

 

13.2. Através do site oficial do município, no endereço eletrônico indicado no 

preâmbulo deste edital, será divulgado o local e horário para realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada ao 

licitante interessado e aos demais licitantes. 

 

13.2.1. Os resultados das avaliações no caso de envio das amostras via 

malote e/outros em que o interessado não se fez presente, o resultado 

será informado através de e-mail ao interessado. 

 

13.2.2. As amostras serão avaliadas em conformidade com os aspectos e 

padrões de qualidade definidas pelas normas técnicas vigentes e 

especificações dos itens. 

  

13.2.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela 

equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 

ressarcimento. 

 

13.2.4. No caso das amostras aprovadas apresentadas pelas licitantes 

provisoriamente classificadas em primeiro lugar, em que for possível 

aproveitar o exemplar da amostra esta amostra poderá ser considerada 

como parte do fornecimento e abatido do volume licitado. 

 

13.3. No caso de não haver entrega ou atraso da amostra solicitadas, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital e seus anexos, a proposta do licitante será 

recusada. 

 

13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 

pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 



 

assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Edital e seus anexos.  

 

13.5. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

que foram reprovadas pela equipe técnica, caso em que não for material de 

consumo e ainda seja possível serem utilizadas, poderão ser recolhidas pelos 

licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após esse prazo poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

 

13.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração Pública 

todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, 

os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. 

 

14. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO:   

 

14.1.OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO 

POSSUIR AUTENTICAÇÃO DIGITAL, ANEXADOS EXCLUSIVAMENTE 

NO SISTEMA BLL CONCOMITANTEMENTE COM A PROPOSTA DE 

PREÇO PELO LICITANTE ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS 

PARA A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

   14.2 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

CONSISTE EM:  

 

14.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

14.2.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores;  

 

14.2.3.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

 

14.2.4. 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;  

 



 

14.2.5. Cópia do documento de Identidade e CPF dos Representantes 

Legais da empresa;  

 

14.3. DA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:  

 

14.3.1. Alvará de Localização e Funcionamento. 

 

14.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-

FINANCEIRA CONSISTE EM:  

 

14.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, se houver determinação nesse 

sentido, em data não superior a 60 (noventa) dias da data designada para 

apresentação do documento, exceto se outro prazo constar do referido 

documento;  

 

14.5. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA CONSISTE EM: 

 

14.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

 

14.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo à 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame. 

 

14.5.3. Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive os créditos tributários relativos às Contribuições Sociais previstas 

nas alíneas “a”, “b”, e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 

24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e 

às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

 

14.5.4. Certidão Negativa de Débitos Fiscais com a Fazenda Estadual, 

emitida pela Agência Fazendária da Secretaria de estado de fazenda do 

respectivo domicílio tributário; 

 



 

14.5.5. Certidão Negativa de Débitos referentes aos tributos municipais, 

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças do respectivo 

domicílio tributário; 

 

14.5.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço (CRF/FGTS), emitida pela Caixa Econômica 

Federal; 

 

14.5.7. Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça 

do Trabalho, redação dada pela Lei nº 12.440/2011. (obtida através do site: 

www.tst.jus.br). 

 

14.6. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CONSISTE EM APRESENTAR: 

 

14.6.1. Alvará de Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal do 

(fabricante ou distribuidor ou representante), expedido pelo órgão 

competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, 

atualizada, pertinente com o objeto licitado.  

 

14.7. COMPROVAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIAIS: 

 

14.7.1. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado 

(s) menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 anos, nos termos do supracitado art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8.666/93;  

 

14.7.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93. 

 

14.7.2.1. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos 

termos da LC 123/2006, se possuir alguma restrição na documentação 

referente à regularidade fiscal e trabalhista, esta deverá ser mencionada, 

como ressalva, a supracitada declaração;  

 

14.7.3.  Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro 

de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão (Modelo Anexo V);  

 

http://www.tst.jus.br/


 

14.7.4. Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, 

de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos 

materiais licitados para realizar a execução nos prazos e/ou condições 

previstas;  

 

14.7.5.  Declaração da licitante sob as penas da lei, que não se encontra em 

nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014; No caso 

das empresas beneficiárias da LC 123/2006. 

 

NOTA: AS COMPROVAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 13.6. A CRITÉRIO 

DO LICITANTE PODERÃO SEREM APRESENTADAS EM UMA ÚNICA 

FOLHA, CONFORME MODELO SUGERIDO NO ANEXO IV. 

 

14.8. DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA, LICITANTE E TAMBÉM DE EVENTUAL MATRIZ OU FILIAL 

E DE SEUS SÓCIOS JUNTO AO: 

 

14.8.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

14.8.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 

endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

 

14.9. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 

julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato 

digital, via sistema, em até 02 (dois) dias úteis, após solicitação do pregoeiro no 

endereço eletrônico: (e-mail pmrroo@hotmail.com). 

  

14.9.1. Os documentos complementares a serem apresentados não poderão 

ser os já exigidos no edital para fins de habilitação, não se trata de uma 

segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A 

diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros 

para confirmação dos já apresentados (quando houver dúvida sobre 

integridade de documentos, cópia de contrato de prestação de serviços que 

tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica, já 

apresentados). 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
mailto:pmrroo@hotmail.com


 

14.10. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios 

eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 

legal de prova, para fins de habilitação. 

 

14.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número 

do CNPJ e com o endereço respectivo:  

 

14.11.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz;  

 

14.11.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 

14.11.3. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica, 

quando exigidos, poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da 

matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante;  

 

14.12. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;  

 

14.13. Os documentos apresentados no sistema sem disposição expressa do 

órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 

(sessenta) dias contados a partir de sua data de emissão a data da sessão 

pública.  

 

14.14. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não 

implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a 

Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para 

dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo de 02 (dois) dias 

úteis para a solução;  

14.14.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

14.15. Constatando, por meio de diligência, o não atendimento ao estabelecido, 

o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada e prosseguirá a sessão. 

 



 

14.16. Os atos e os documentos para habilitação, constantes dos arquivos e 

registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 

comprovação e prestação de contas. (Conf. Decreto 10.024 /2019, Art. 8º, § 1º). 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente (Prefeito Municipal), após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

 

15.2. A homologação do presente certame compete ao Prefeito Municipal, o que 

ocorrerá logo após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos e 

demais fatores que por ventura venham sobrepujar o interesse público. 

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 

(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração 

poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 

Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 

desde que devidamente aceito. 

 

16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 

indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 

quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 

vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 



 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

 

17.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 

conforme artigo 62 da Lei 8.666/93. 

 

17.2. A Administração, ao invés de convocar o adjudicatário, poderá 

encaminhá-lo, o instrumento contratual, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 

de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 

17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

17.4. Como condição para a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação. Caso não seja comprovada a 

situação regular do licitante vencedor, será convocado outro licitante, na ordem 

de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas 

observando que o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e 

valor, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

17.5. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste Edital, ou por qualquer outro motivo 

injustificado, serão examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação das 

licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de 

uma licitante que atenda ao edital, sendo a mesma vencedora, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

18. DO PREÇO: 

 

18.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e 

irreajustáveis. 

 

18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no 

Decreto nº 7.892, de 2013. 

 



 

19. DO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO:  

 

19.1. A entrega será em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da 

requisição de compra, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 

devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Secretaria;  

 

19.2. O RECEBIMENTO SERÁ:  

 

19.2.1. Em caráter provisório, após a entrega do objeto licitado, 

acompanhada da assinatura de servidor designado para esse fim, em 

canhoto de nota fiscal ou conhecimento de transporte.  

 

19.2.2. Definitivamente, após a conferência de todos os itens, avaliação da 

qualidade, e conforme especificações compatíveis ao anexo I do edital pelo 

responsável, sendo que o prazo para conferência e eventual troca do 

produto por parte da Secretaria solicitante, será de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento provisório, estipulado acima. Somente após o 

recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para 

pagamento;  

 

19.3. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem 

ético profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites 

estabelecidos pela Lei nº 8.666/93;  

 

19.4. A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto desta Licitação em que se verificarem vícios ou incorreções 

resultantes dos materiais fornecidos;  

 

19.5. O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT., rejeitará no todo ou em parte o 

fornecimento realizado em desacordo com as normas deste edital;  

 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

20.1. Em licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou 

outro instrumento hábil. (Art. 7º § 2o do Decreto 7.892/2013). 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

 



 

21.1. Notificar a licitante vencedora a assinar o contrato, ou outro documento 

equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis e comunicar demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

 

21.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos 

ou representantes da contratada em suas dependências, quando for o caso.  

 

21.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor.  

 

21.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos 

produtos fornecidos.  

 

21.5. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 

edital.  

 

21.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de 

direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.  

 

21.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  

 

21.8. Coordenar e fiscalizar a entrega dos produtos pertinente à aquisição.  

 

21.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que fizerem necessários.  

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

22.1. Após a homologação da licitação, comparecer a Prefeitura Municipal para 

assinatura do contrato, ou outro documento equivalente, em até 03 (três) dias 

úteis, contados do recebimento da convocação formal;  

 

22.2. A Administração, ao invés de convocar o adjudicatário, poderá 

encaminhá-lo, o instrumento contratual, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 

de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

 

22.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 



 

22.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela 

administração, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição 

estabelecida;  

 

22.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao 

fornecimento do objeto licitado, assim como ao cumprimento das obrigações 

previstas na ata de registro de preços; 

 

22.6. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 

qualquer natureza;  

 

22.7. O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não 

poderá ser alegado como motivo de força maior, má execução ou inexecução da 

entrega, objeto do contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 

pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;  

 

22.8. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros dados julgáveis necessários para recebimento 

de correspondência;  

 

22.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, 

cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 

independentemente da que será exercida pela PREFEITURA;  

 

22.10. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência 

ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou 

dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes;  

 

22.11. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse 

limite ser resultantes de acordo entre as partes;  

 

22.10. Arcar com todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer 

em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos mesmos nos 

casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade 

de qualquer solidariedade ou responsabilidade.  



 

 

22.11. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das 

contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada.  

 

22.12. Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá 

obrigatoriamente apresentar novamente a documentação que comprova sua 

regularidade fiscal e trabalhista, conforme apresentado na fase de habilitação.  

 

23. DAS PENAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

 

23.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos 

deste edital sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 

86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota 

de Empenho, na forma seguinte:  

 

23.1.1. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os 

materiais/equipamentos adquiridos e, quanto à aceitação de acréscimos e 

supressões no valor total da adjudicação:  

 

a) atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);  

 

b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% 

(quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a 

partir do 6º (sexto) dia de atraso.  

 

23.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, 

pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 

10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;  

 

23.3. Comete infração administrativa, punível com sanção de impedimento de 

licitar com o Município, pelo prazo certo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

 

23.3.1. Se recusar a assinar o contrato, entregar o objeto licitado 

injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato do 

pagamento dos produtos entregues, garantida prévia e ampla defesa, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta. 

 

23.3.2. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 



 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com o município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

 

23.3.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 

mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

23.3.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, 

incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, 

nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.  

 

23.4. A aplicação da pena prevista realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

23.5. As aplicações das sanções previstas nesta seção não eximem a 

adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 

ato punível venha causar ao Município de Rondonópolis-MT. 

 

23.6. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta 

municipalidade, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão 

competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda 

a Administração proceder à cobrança judicial da multa;  

 

23.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 

Administração;  

 

23.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar 

sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a 

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.  

 



 

23.9. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem 

observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 

à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos 

deste item, definem-se as seguintes práticas: 

 

23.9.1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 

servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;  

 

23.9.2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;  

 

23.9.3. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre 

dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais 

e não-competitivos;  

 

23.9.4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

 

23.9.5. “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção.  

 

23.10. As sanções por infrações praticadas no decorrer da execução contratual 

estão previstas na minuta do contrato. 

 

24. DO PAGAMENTO:  

 

24.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o município de 

Rondonópolis-MT., pagará o valor total, em Reais (R$), à Contratada, mediante 

a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que 

corresponderá ao valor do objeto licitado entregue, após verificação;  

 

24.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: 

salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas, comerciais (inclusive frete), 



 

materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste 

Pregão a ser entregue no município de Rondonópolis-MT;  

 

24.3. O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender 

aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 17/03/1964, em até 30 (trinta) 

dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto licitado, 

mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da 

Prefeitura, devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos na 

Legislação Vigente ou o que venha a substituí-los, através de boleto ou 

transferência bancária em conta jurídica da empresa contratada.  

 

24.4. A nota fiscal deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado 

de fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do objeto contratado;  

 

24.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, n. do contrato, mês de 

referência, descrição dos produtos, o número e nome do banco, agência e 

número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;  

 

24.6. O Município de Rondonópolis efetuará o pagamento por meio de ordem 

bancária, tomada junto ao Banco ou Cooperativa, endereçada ao banco 

discriminado na nota fiscal;  

 

24.7. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra 

circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento 

constante no item 24.3. fluirá a partir da respectiva regularização;  

 

24.8. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras 

praças serão de responsabilidade da contratada;  

 

24.9. O pagamento efetuado não isentará a contratada de suas 

responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas 

relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos;  

 

24.10. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela 

empresa dos comprobatórios de quitação das obrigações para com o INSS e 

FGTS, referente ao mês anterior.  

 

24.11. Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do 

artigo 65 da Lei n. 8.666/93, poderá haver a repactuação, reajuste, revisão ou 

realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do 



 

aumento dos custos, bem como análise Técnico Contábil do setor Financeiro e 

Jurídica da Assessoria Jurídica desta PREFEITURA.  

 

24.12. As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês, conforme 

disposto no artigo 3º, § 1º da Instrução Normativa n. 03/2008. Nas Notas Fiscais 

deverão constar o número do processo e da modalidade da licitação, bem como 

a Secretaria solicitante. 

 

24.13. O Município de Rondonópolis-MT., só autorizará a realização dos 

pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos produtos, o 

necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso 

da Nota Fiscal. 

 

24.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

 

25. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:  

 

25.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão, por escrito ou por e-mail no endereço 

(pmrroo@hotmail.com), protocolar no setor de licitações da Prefeitura 

Municipal, ou de forma eletrônica no site www.bllcompras.org.br.  

 

25.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica SOLICITANTE, 

responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 

impugnação/esclarecimento ou recursos no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação.  

 

25.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente.  

 

25.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida e 

publicada nova data, caso haja necessidade, para a realização do certame.  

 

25.5. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos diretamente no site 

www.bllcompras.org.br, no campo “DOCUMENTOS”, no link correspondente 

a este Edital. bem como através do email do setor de licitações: 

pmrroo@hotmail.com.   

 

mailto:pmrroo@hotmail.com
http://www.bllcompras.org.br/
mailto:pmrroo@hotmail.com


 

25.6. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar 

aos licitantes por escrito, informações adicionais sobre a proposta comercial e as 

documentações apresentadas.  

 

25.7. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério 

do pregoeiro, implicar na desclassificação do licitante.  

 

25.8. De todos os atos e decisões do Pregoeiro relacionado com o presente 

pregão cabem recurso, apresentados em campo próprio do sistema eletrônico, 

observados os termos constantes dos subitens seguintes.  

 

25.9. Ao final da sessão independente ou não de DECLARAÇÃO DE 

VENCEDOR, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas 

razões, no âmbito do sistema eletrônico num prazo de 60 (sessenta) minutos 

após o término, ultrapassado este prazo, fica caracterizado falta de 

manifestação, decaindo o direito de recurso, em caso de afirmativa, fica 

obrigado enviar os memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número 

de dias, que começarão ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos memoriais.  

 

25.10. As alegações e memoriais dos recursos deverão relacionar-se com as 

razões indicadas pela licitante na sessão pública, sob pena de não ser conhecido 

o recurso.  

 

25.11. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, as mensagens postadas 

no site só servirão para efeito de manifestação de intenção de recorrer.  

 

25.12. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo 

estipulado no ítem 24.9 importará a decadência do direito de recurso.  

 

25.13. Os recursos interpostos e as respectivas contra-razões serão deliberados 

pela Autoridade competente, após apreciação pelo Pregoeiro, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados da data final da interposição. 

 

25.14. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

 

25.15. Ocorrendo a impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 

assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 



 

poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida 

no artigo 7º da Lei 10.520/02 e legislação vigente. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

26.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances.  

 

26.2. O Pregoeiro quando possível dará continuidade no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados.  

 

26.3. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos 

após aberta a sessão, o Pregão Eletrônico será suspenso, e terá reinício somente 

após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes através do próprio 

sistema.  

 

26.4. Nos casos em que as empresas se negarem a cumprir as exigências 

previstas no instrumento convocatório, estas estarão sujeitas às sanções 

administrativas previstas neste Edital.  

 

26.5. As decisões relativas a esta licitação será comunicada por meio do 

endereço eletrônico www.bllcompras.com, e poderão também ser solicitadas 

pelo e-mail pmrroo@hotmail.com. 

 

26.6. Não serão levados em consideração os documentos e propostas que não 

estiverem de acordo com as condições deste Edital e seus anexos, quer por 

omissão, quer por discordância.  

 

26.7. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação 

de documentos e propostas.  

 

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem 

os prazos aqui referidos em dia de funcionamento administrativo da 

PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT.  

 

26.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local, 

mailto:pmrroo@hotmail.com


 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário.  

 

26.10. Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste 

Edital e em seus Anexos, pois a simples apresentação das propostas subentende 

a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, 

não sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de qualquer por 

menor.  

 

26.11. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública.  

 

26.12. A autoridade competente poderá cancelar a licitação por fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

 

26.12.1. A anulação do procedimento licitatório induz a anulação do 

contrato. 

26.12.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de 

boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento das obrigações.  

 

26.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

 

26.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

 

26.15. Para efeito de comprovação do atendimento dos prazos fixados neste 

edital para documentos enviados pelos correios terão como base o da data da 

postagem.  

 

26.16. Caso o licitante venha a ser classificado em razão da desclassificação dos 

primeiros colocados, o mesmo terá 03 (três) dias úteis para o envio da 

documentação. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento no 



 

site bllcompras.com quanto a sua classificação, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância e cumprimento do 

prazo.  

 

26.17. Quaisquer cláusulas deste edital que não seja cumprido, caberá ao 

pregoeiro a decisão sobre a desclassificação do licitante, em razão dos danos 

causados ao processo.  

 

26.18. Todos e quaisquer documentos que forem anexados nos autos do 

processo e postados no site da BLL: bllcompras.com no campo DOCUMENTOS 

tais como: adendos, esclarecimentos, impugnações, farão parte do instrumento 

convocatório, não podendo o licitante alegar desconhecimento, sob pena de 

preclusão de direito.  

 

26.19. Aos casos omissos neste Edital aplicam-se as disposições constantes, da 

Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, ao Decreto Municipal n.º 4.292, de 

19 de junho de 2006, e, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

26.20. O Edital está disponível, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.rondonopolis.mt.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos em 

dias úteis, no endereço e horário indicado no preambulo deste edital; no mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

 

26.21. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na 

esfera administrativa, é competente o Foro da Comarca de Rondonópolis, por 

mais privilegiado que outro seja. 

 

27. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS 

SEGUINTES ANEXOS:  

 

27.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

27.2. ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

27.3. ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO;  

27.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES (HABILITAÇÃO; 

27.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (PARA ME E EPP);  

27.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES, 

CONFORME ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; (Modelo para todas 

as empresas); 



 

27.7. ANEXO VII: MINUTA DO CONTRATO; 

27.8. ANEXO VIII – ANEXO ITENS DO PREGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO 

DA P.M.R. 

 

 

 

 

 

 

Rondonópolis – MT, 21 de Maio de 2020.  

 

 

FÁBIO B. RODRIGUES 

PREGOEIRO DO SERV SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregão Eletrônico nº 06/2020 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

1.1 – Aquisição de Materiais de OPME para o Serv. Saúde, conforme descrição no 

item 02 abaixo. 

 

1.3 - Os produtos (objeto desta licitação) deverão ser entregues INTEGRALMENTE 

EM UMA ÚNICA PARCELA.  

 

1.3.1 - Ficam designados como gestora e responsável pelo recebimento a Sra. Olivia 

Oliveira Muniz, - Gerente de Administração - a qual acompanhara e fiscalizara a 

execução do Processo nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993. 

 

2.0 – DOS MATERIAS ESPECIAS  

LOTE 01 
ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMÁRIA  

Cód. 
TCE Descrição 

Qte 
Solicitada Valor Total 

283907-5 
COMPONENTE FEMURAL - PRIMARIO CIMENTADO 
FIXACAO BIOLOGICA,PARA CIRURGIA DE JOELHO 

10 
 R$ 

6.482,00  
 R$ 

64.820,00  

298139-4 COMPONENTE TIBIAL - PRIMARIO 10 
 R$ 

4.473,84  
 R$ 

44.738,40  

36215-8 COMPONENTE PATELAR 10 
 R$    

905,00  
 R$   

9.050,00  

291007-1 
COMPONENTE TIBIAL - PLATO TIBIAL  (POLIETILENO 

CROSSLINKED) 
10 

 R$ 
2.896,93  

 R$ 
28.969,30  

250258-5 GRAMPEADOR DE PELE 10 
 R$    

309,18  
 R$   

3.091,80  

414562-3 
SISTEMA DE LAVAGEM-POR APLICAÇÃO PULSÁTIL DE 

PULSAÇÃO/ASPIRAÇÃO 
10 

 R$    
793,33  

 R$   
7.933,30  

264766-4 CIMENTO ÓSSEO SEM ANTIBIÓTICO 20 
 R$    

385,24  
 R$   

7.704,80  

LOTE 02 
GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA 

Cód. 
TCE Descrição 

Qte 
Solicitada Valor Total 

228986-5 GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO LINEAR CORTANTE 10 
 R$ 

1.251,66  
 R$ 

12.516,60  

388831-2 
TESOURA - DISSECTORA E COAGULADORA ULTRASSONICA 

CURVA DE 5MM 
10 

 R$ 
1.783,33  

 R$ 
17.833,30  



 

390015-0 

TROCARTER PARA VIDEOSCOPIA - DESCARTAVEL, DE 
POLICARBONATO DIAMETRO DE 11MM E COMPRIMENTO 
100 MM, COM REDUTOR INTEGRADO DE 5/11 MM,POSSUI 

PONTA DILATADORA E PLANA DE ACO INOXIDAVEL AISI 
304, CANULA TRANSPARENTE COM RANHURAS E 

TORNEIRA DE INSUFLACO DE 

10 
 R$    

310,00  
 R$   

3.100,00  

390013-4 

TROCARTER PARA VIDEOSCOPIA - DESCARTAVEL, DE 
POLICARBONATO DIAMETRO DE 12MM E COMPRIMENTO 
100 MM, COM REDUTOR INTEGRADO DE 5/12 MM,POSSUI 

PONTA DILATADORA E PLANA DE ACO INOXIDAVEL AISI 
304, CANULA TRANSPARENTE COM RANHURAS E 

TORNEIRA DE INSUFLACO DE 

20 
 R$    

380,00  
 R$   

7.600,00  

228988-1 
CARGA PARA GRAMPEADOR ENDOSCOPICO LINEAR 

CORTANTE - DESCARTAVEL, 45 ( 2.5/3.5) MM, TITÂNIO 
70 

 R$    
746,66  

 R$ 
52.266,20  

LOTE 03 
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) MIRENA OU SUPERIOR 

Cód. 
TCE Descrição 

Qte 
Solicitada Valor Total 

414309-4 

LEVONORGESTREL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 
MCG,FORMA FARMACEUTICA SISTEMA INTRA-UTERINO 

(SIU),FORMA DE APRESENTACAO BLISTER ESTERIL + 
INSERTOR,VIA DE ADMINISTRACAO INTRA-UTERINA 

10 
 R$    

870,63  
 R$   

8.706,30  

LOTE 04 
HERNIORRAFIA INGUINAL OU UMBILICAL 

Cód. 
TCE Descrição 

Qte 
Solicitada Valor Total 

420896-0 

TELA - PARA CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (15 X 15 )CM,MISTA, COMPOSTA DE 
50% EM POLIPROPILENO E 50% MATERIAL ABSORVIVEL, 

EMBALADA EM ENVELOPE ESTERIL, ROTULAGEM 
RESPEITANDO O DECRETO LEI 790094/77 - ART 31 L 

8078/90 PORT.CONJ.N. 

25 
 R$    

209,00  
 R$   

5.225,00  

420897-8 

TELA - PARA CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (30 X 30)CM,MISTA, COMPOSTA DE 
50% EM POLIPROPILENO E 50% MATERIAL ABSORVIVEL, 

EMBALADA EM ENVELOPE ESTERIL, ROTULAGEM 
RESPEITANDO O DECRETO LEI 790094/77 - ART 31 L 

8078/90 PORT.CONJ.N. 1 

5 
 R$    

426,33  
 R$   

2.131,65  

 

 

* Para composição do processo de compra, as aquisições de OPME dos estabelecimentos de 

saúde serão precedidas da apresentação de Termo de Referência (TR), que deverá ser 

elaborado por profissional com qualificação compatível, tendo em primeiro lugar a 

especificação do objeto a ser licitado ainda que possa haver complementação posterior. 

Nesse sentido, utilizamos o parecer técnico da empresa GESTÃO OPME. 

 

2.1. Os produtos fornecidos devem atender todas as normas legais vigentes 



 

2.2. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, 

no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do 

Consumidor; 

 

3. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

 

3.1. Os produtos descritos neste Termo deverão ser entregues à CONTRATANTE 

no hospital credenciado do Serv. Saúde, antes do procedimento cirúrgico a ser 

agendado pelo Instituto e o Médico Responsável. O regime de entrega adotado 

poderá ser o de consignação ou para estoque próprio em hospital quando couber. 

 

3.2. O transporte e a entrega dos produtos, objeto deste Termo, são de 

responsabilidade da CONTRATADA.  

3.4. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os produtos entregues 

em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do 

Edital e do instrumento contratual, ficando a CONTRATADA obrigada a 

substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 5 (cinco) dias. 

3.5. Caso a substituição/reparação dos produtos não ocorra no prazo determinado, 

estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das 

sanções previstas neste termo. 

 

3.6. O aceite dos produtos pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade 

civil nem a ético profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade 

dos produtos ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de 

Referência e seus Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à 

CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente. 

 

3.7.  Os Materiais acima relacionados deverão estar, legalmente registradas na 

Anvisa, conforme as disposições da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as 

Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 

Produtos, e dá outras Providências; dentro de seu prazo de vigência, com 

indicação técnica de uso registrada na bula do produto. 

 

3.8.   Os fabricantes ou distribuidores deverão estar legalmente habilitado para a 

comercialização no País. 



 

 

3.9. É de responsabilidade do fornecedor em realizar a troca de componentes não 

utilizados, mesmo depois de expirada a sua validade ou garantia. 

 

3.9.1.  É de responsabilidade do fornecedor em disponibilizar um orientador 

técnico exclusivamente para esta função, caso haja necessidade de uso ou 

montagem da OPME no estabelecimento de saúde. 

 

3.9.2.  Em todos os casos será sempre observado o Manual de boas práticas de 

gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) [recurso eletrônico] / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES 

 

4.1. Compete à CONTRATANTE: 

4.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA 

das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

4.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no 

instrumento contratual. 

4.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos 

produtos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas. 

4.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no 

objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja 

de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

4.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções 

administrativas. 

 



 

4.2. Compete à CONTRATADA/ ao Fornecedor: 

4.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado 

cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

4.2.2. Assinar o instrumento contratual decorrente do presente certame. 

4.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das 

disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao 

compromisso de fornecimento dos produtos. 

4.2.4. Entregar os produtos no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições 

descritas(s) neste Termo de Referência. 

4.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as 

partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, 

ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 

4.2.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, 

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 

ou legais a que estiver sujeita. 

4.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para 

outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

4.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em 

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

qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. 

4.2.9. Informar ao CONTRATANTE, a ocorrência de fatos que possam interferir 

direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento. 

 

4.2.10. O fornecedor entregará os produtos acompanhados de Nota Fiscal de 

Simples Remessa, conforme ajuste do Sistema Nacional de Informações 

Econômicas e Fiscais (Sinief ) nº 11, de 15 de agosto de 2014, publicado no DOU de 

19 de agosto de 2014. 

 

4.2.11. Confirmada a utilização da OPME, a área responsável do Serv Saúde 

emitirá a autorização para emissão de nota fiscal, que após o devido empenho é 

enviada ao fornecedor para proceder, conforme o Ajuste Sinief n°11/2014: 

 

4.2.12.  A notas fiscais eletrônicas de faturamento deverá além dos demais 

requisitos exigidos na legislação tributária: a) ser emitida com o destaque 



 

do imposto se houver; b) indicar no campo Informações Complementares a 

observação “Procedimento autorizado pelo Ajuste Sinief 11/2014; c) indicar 

o número da chave de acesso da NF-e prevista no § 1º da cláusula primeira 

no campo “chave de acesso da NF-e referenciada. Quando prevista a 

vinculação de instrumentais ou equipamentos para utilização das OPME, 

estes deverão ser fornecidos, preferencialmente, por comodato ou cessão 

gratuita de uso, observando o ajuste Sinief n° 11/2014. 

4.2.13 . DA UTILIZAÇÃO E RASTREABILIDADE 

a) A descrição cirúrgica é responsabilidade do profissional que realiza o 

procedimento e deve conter o registro detalhado do ato cirúrgico e a relação das 

OPME utilizadas e, em casos específicos, a justificativa da utilização de material 

excedente ou incompatível com o Sigtap. É obrigatória a fixação dos selos dos 

OPME utilizadas no procedimento cirúrgico. 

 

b) Quando houver incompatibilidade entre a utilização de OPME e o 

procedimento ou a quantidade utilizada for excedente ao previsto, contrariando a 

tabela de referência, o profissional da Saúde responsável deve preencher a 

justificativa de uso de materiais excedentes ou incompatíveis, sempre que os 

estabelecimentos de saúde adotarem esta obrigatoriedade na sua rotina. 

 

c) Deverá ser encaminhado ao setor de faturamento de cada estabelecimento de 

saúde o registro de consumo da sala cirúrgica, a descrição cirúrgica, o Danfe ou 

Nota Fiscal, laudo complementar de materiais especiais e justificativa de uso, 

quando houver, para o adequado faturamento das OPME. 

 

d) Todo material ou instrumental consignado e não utilizado deve ser conferido 

antes da devolução ao fornecedor. 

 

4.2.13. Rastreabilidade da OPME 

 

a). As informações de rastreabilidade deverão estar disponíveis no prontuário do 

paciente, com as etiquetas e os registros realizados pela equipe técnica. 

 

b). A fim de garantir a rastreabilidade das OPME, uma etiqueta do produto deverá 

ser fixada nos seguintes documentos: documento fornecido ao paciente, 

prontuário do paciente e nota fiscal ou Danfe de faturamento financeiro. 

 



 

c). Os profissionais da Saúde envolvidos no procedimento são responsáveis pela 

fixação das etiquetas de rastreabilidade no registro de consumo da sala cirúrgica 

ou no prontuário do paciente. 

 

d). As informações que devem constar na etiqueta de rastreabilidade do produto 

implantado são: nome ou modelo comercial, identificação do fabricante ou 

importador, código do produto ou do componente do sistema, número de lote e 

número de registro na Anvisa, conforme a RDC n° 14 – Anvisa, de 5 de abril de 

2011. 

 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à 

CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a 

comprovação de entrega. 

5.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) 

dias após apresentação da cobrança prevista no item 5.1, após o atesto do 

recebimento do produto pelo fiscal do Contrato juntamente com a checagem da 

enfermeira auditora e aprovação da documentação comprobatória pelo gestor do 

Contrato e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

5.3. Qualquer dos documentos citados no item 5.1 acima que apresentar 

incorreção, será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se 

novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente 

corrigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Eletrônico nº  

Processo N°  

A empresa.................................................................................................estabelecida na 

...................................................................., telefone............................................, e-mail 

pessoal...............................................................................................................................e-

mail profissional..................................................., Conta Bancária (banco, Agência e 

Conta Corrente) ....................................., inscrita no CNPJ sob nº 

..................................., propõe fornecer ao Serv Saúde, em estrito cumprimento ao 



 

previsto no edital da licitação em epígrafe, especialmente no que tange às 

Especificações do Objeto (Anexo I do edital): 

DECLARAÇÃO 

1 - O prazo de eficácia desta proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão.  

2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da 

licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

3 - Condições de Pagamento: conforme item 5 e seus sub-itens do Termo de 

Referência. 

 
Dados do representante da empresa, conforme consta no contrato social ou procuração: 

Nome:  

Identidade nº/Órgão expedidor:  

CPF nº  

RG nº  

 

CNPJ:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

 

Data: ____ de ___________ de 201__ 

_____________________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

RG: / Cargo 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 

 

ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

(Nome da Empresa)_________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº _____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

______________________, portador do RG nº _______________ e CPF nº 

_______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que, na presente data, é considerada:  



 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 

3.º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, cujos termos declara conhecer na integra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão Eletrônico N° 05/2020, realizado pelo Serv 

Saúde, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei. 

 

 

 

(Local), __ de _____________ de 2020 

__________________________________ 

(Carimbo e Assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  

 

ANEXO IV  

 DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

REF: Edital do Pregão Eletrônico nº  



 

 

 

(Nome da Empresa)________________________________, inscrita no CNPJ 

nº_______, por intermédio do seu representante legal Sr.(a) ____________________, 

portador do RG nº ___________________ e do CPF nº _______________________, 

DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8666 de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

[  ] Ressalva, emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz. 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

(Local), __ de _____________ de 2019. 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Carimbo e Assinatura) 

 

 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA 

DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE 

OPERAÇÕES 

 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 



 

Complemento:  Bairro:  

Cidade:  UF:  

CEP:  CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG:  

E-mail:  CPF: 

Resp. Financeiro: 

E-mail Financeiro: Telefone: 

ME/EPP:   (   )  SIM     (   ) Não 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta 

sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em 

conformidade com as disposições que seguem. 

 

2. São responsabilidades do Licitante: 

I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar; 

II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 

nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e 

nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

IV. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 

conforme Anexo V.a; e 

V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação 

implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo VI do 

Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões 

do Brasil.  

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de 

cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e 



 

condições definidos no Anexo VI do Regulamento Sistema Eletrônico de 

Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de Célula de Apoio (Corretoras) O 

Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo 

qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para 

o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse 

realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.   apresentar lance de preço; 

iii.  apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv.  solicitar informações via sistema eletrônico; 

v.   interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi.  apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix.  emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x.  praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, que   não poderá ser substabelecido. 

 

Célula de Apoio (corretora): 

Endereço: 

CNPJ: 

6.  O presente Termo de Adesão é válido por 12 meses, podendo ser rescindido ou 

revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem 

prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou 

decorrentes de negócios em andamento.  

Local e data:  

____________________________________________________________________ 



 

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) 

DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 

ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 



 

ANEXO V.a 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema 

são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma 

responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 

indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 

mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 



 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 

transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 

assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes 

da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático 

cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   

Local e data:  

____________________________________________________________________ 

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O 

FORNECEDOR VENCEDOR 

 

Pregões Eletrônicos, Pregões Presenciais em formato WEB; Pregões Eletrônicos de 

Compra Direta, Cotação Eletrônica de Preços: 

 

 Não optantes pelo sistema de registro de preços. 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com 

vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 

600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto 

bancário em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

 

Optantes pelo sistema de registro de preços: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com 

vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de 

meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias 

após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao 

pagamento de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como 

inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro 



 

dos inadimplentes da Bolsa e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 

Chave Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado 

na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores 

eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote 

cancelado.  

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a 

representação junto no sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento 

dos custos de uso do sistema da BLL. A corretagem será pactuada entre os 

interessados de acordo com as regras usuais do mercado. 

 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – EMPRESAS PRIVADAS – 

SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR     

 

- Pregões Eletrônicos, Pregões em formato Web ou Cotações Eletrônicas: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor da adjudicação do lote, com 

vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 

600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto 

bancário em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao 

pagamento de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como 

inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTROS) e cadastro 



 

dos inadimplentes da Bolsa e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 

Chave Eletrônica. 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a 

representação junto no sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento 

dos custos de uso do sistema da BLL. A corretagem será pactuada entre os 

interessados de acordo com as regras usuais do mercado. 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos 

neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus 

expressos termos. 

 

Local e data: 

______________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) 

DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 

ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 

 



 

ANEXO VII  

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI O 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA ..................................... 

A O INSTITUTO DE ASSISTENCIA,................ doravante denominada Contratante, 

neste ato representada pelo _______________________, e a empresa ................., 

inscrita no CNPJ-MF sob o nº 

................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, 

representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de 

identidade nº ................., CPF nº 

............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica 

como representante legal), firmam o presente termo de contrato, cuja celebração 

foi autorizada às fls. ..... do processo administrativo nº 09, doravante denominado 

Processo, concernente à Licitação nº 04/2019, na modalidade Pregão Eletrônico. Os 

contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato 

em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, 

especialmente a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 

incondicional e irrestritamente, às suas estipulações. 

 

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A contratada por força do presente instrumento 

obriga-se nos termos de sua proposta anexa, parte integrante do procedimento 

licitatório modalidade Pregão Eletrônico n.º, a fornecer os produtos relacionados 

na planilha a seguir, aos preços e marcas nela indicados: 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Preço 

Unitário  

Valor 

Total  

       

 

 

SEGUNDA (DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA) . Os produtos descritos neste 

conrtato deverão ser entregues à CONTRATANTE no hospital credenciado do 

Serv. Saúde, antes do procedimento cirúrgico a ser agendado pelo Instituto e o 

Médico Responsável. O regime de entrega adotado poderá ser o de consignação 

ou para estoque próprio em hospital quando couber. 

 



 

2.2. O transporte e a entrega dos produtos, objeto deste Termo, são de 

responsabilidade da CONTRATADA.  

2.4. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os produtos entregues 

em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do 

Edital e do instrumento contratual, ficando a CONTRATADA obrigada a 

substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 5 (cinco) dias. 

2.5. Caso a substituição/reparação dos produtos não ocorra no prazo determinado, 

estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das 

sanções previstas neste termo. 

 

2.6. O aceite dos produtos pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade 

civil nem a ético profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade 

dos produtos ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de 

Referência e seus Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à 

CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente. 

 

2.7.  Os Materiais acima relacionados deverão estar, legalmente registradas na 

Anvisa, conforme as disposições da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as 

Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 

Produtos, e dá outras Providências; dentro de seu prazo de vigência, com 

indicação técnica de uso registrada na bula do produto. 

 

2.8.   Os fabricantes ou distribuidores deverão estar legalmente habilitado para a 

comercialização no País. 

 

2.9. É de responsabilidade do fornecedor em realizar a troca de componentes não 

utilizados, mesmo depois de expirada a sua validade ou garantia. 

 

2.9.1.  É de responsabilidade do fornecedor em disponibilizar um orientador 

técnico exclusivamente para esta função, caso haja necessidade de uso ou 

montagem da OPME no estabelecimento de saúde. 

 

2.9.2.  Em todos os casos será sempre observado o Manual de boas práticas de 

gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) [recurso eletrônico] / 



 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 

 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1. Compete à CONTRATANTE: 

3.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA 

das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

3.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no 

instrumento contratual. 

3.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos 

produtos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas. 

3.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no 

objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja 

de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

3.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções 

administrativas. 

 

3.2. Compete à CONTRATADA/ ao Fornecedor: 

3.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado 

cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

3.2.2. Assinar o instrumento contratual decorrente do presente certame. 

3.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das 

disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao 

compromisso de fornecimento dos produtos. 

3.2.4. Entregar os produtos no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições 

descritas(s) neste Termo de Referência. 

3.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as 

partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, 

ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 

3.2.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, 



 

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 

ou legais a que estiver sujeita. 

3.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para 

outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

3.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em 

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

qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. 

3.2.9. Informar ao CONTRATANTE, a ocorrência de fatos que possam interferir 

direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento. 

 

3.2.10. O fornecedor entregará os produtos acompanhados de Nota Fiscal de 

Simples Remessa, conforme ajuste do Sistema Nacional de Informações 

Econômicas e Fiscais (Sinief ) nº 11, de 15 de agosto de 2014, publicado no DOU de 

19 de agosto de 2014. 

 

3.2.11. Confirmada a utilização da OPME, a área responsável do Serv Saúde 

emitirá a autorização para emissão de nota fiscal, que após o devido empenho é 

enviada ao fornecedor para proceder, conforme o Ajuste Sinief n°11/2014: 

 

3.2.12 A notas fiscais eletrônicas de faturamento deverá além dos demais 

requisitos exigidos na legislação tributária: a) ser emitida com o destaque do 

imposto se houver; b) indicar no campo Informações Complementares a 

observação “Procedimento autorizado pelo Ajuste Sinief 11/2014; c) indicar o 

número da chave de acesso da NF-e prevista no § 1º da cláusula primeira no 

campo “chave de acesso da NF-e referenciada. Quando prevista a vinculação de 

instrumentais ou equipamentos para utilização das OPME, estes deverão ser 

fornecidos, preferencialmente, por comodato ou cessão gratuita de uso, 

observando o ajuste Sinief n° 11/2014. 

4.2.14 . DA UTILIZAÇÃO E RASTREABILIDADE 

a) A descrição cirúrgica é responsabilidade do profissional que realiza o 

procedimento e deve conter o registro detalhado do ato cirúrgico e a relação das 

OPME utilizadas e, em casos específicos, a justificativa da utilização de material 

excedente ou incompatível com o Sigtap. É obrigatória a fixação dos selos dos 

OPME utilizadas no procedimento cirúrgico. 

 



 

b) Quando houver incompatibilidade entre a utilização de OPME e o 

procedimento ou a quantidade utilizada for excedente ao previsto, contrariando a 

tabela de referência, o profissional da Saúde responsável deve preencher a 

justificativa de uso de materiais excedentes ou incompatíveis, sempre que os 

estabelecimentos de saúde adotarem esta obrigatoriedade na sua rotina. 

 

c) Deverá ser encaminhado ao setor de faturamento de cada estabelecimento de 

saúde o registro de consumo da sala cirúrgica, a descrição cirúrgica, o Danfe ou 

Nota Fiscal, laudo complementar de materiais especiais e justificativa de uso, 

quando houver, para o adequado faturamento das OPME. 

 

d) Todo material ou instrumental consignado e não utilizado deve ser conferido 

antes da devolução ao fornecedor. 

 

4.2.14. Rastreabilidade da OPME 

 

a). As informações de rastreabilidade deverão estar disponíveis no prontuário do 

paciente, com as etiquetas e os registros realizados pela equipe técnica. 

 

b). A fim de garantir a rastreabilidade das OPME, uma etiqueta do produto deverá 

ser fixada nos seguintes documentos: documento fornecido ao paciente, 

prontuário do paciente e nota fiscal ou Danfe de faturamento financeiro. 

 

c). Os profissionais da Saúde envolvidos no procedimento são responsáveis pela 

fixação das etiquetas de rastreabilidade no registro de consumo da sala cirúrgica 

ou no prontuário do paciente. 

 

d). As informações que devem constar na etiqueta de rastreabilidade do produto 

implantado são: nome ou modelo comercial, identificação do fabricante ou 

importador, código do produto ou do componente do sistema, número de lote e 

número de registro na Anvisa, conforme a RDC n° 14 – Anvisa, de 5 de abril de 

2011. 

 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à 

CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a 

comprovação de entrega. 



 

5.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) 

dias após apresentação da cobrança prevista no item 5.1, após o atesto do 

recebimento do produto pelo fiscal do Contrato juntamente com a checagem da 

enfermeira auditora e aprovação da documentação comprobatória pelo gestor do 

Contrato e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

5.3. Qualquer dos documentos citados no item 5.1 acima que apresentar 

incorreção, será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se 

novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente 

corrigida. 

corresponder à marca apresentada na proposta, sendo devolvido no ato da mesma, 

caso não ocorra à qualidade apresentada, sem custo adicional de transporte. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Ficam designados como gestora e responsável pelo 

recebimento a __________________________________________ - a qual 

acompanhara e fiscalizara a execução do Processo nos termos do Art. 67 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ .............. (...........), 

conforme proposta da Contratada constante no Processo, correspondendo ao objeto 

definido na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na 

CLÁUSULA SEXTA. 

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta 

dos seguintes Códigos de Despesa do orçamento .......... 

QUINTA (DO PAGAMENTO) – A Contratante pagará a Contratada em até 30 

(trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente à 

quantidade de itens dos produtos fornecidos e assinadas pelo Secretário 

responsável. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será feito através de crédito em conta 

corrente a ser fornecida pela Contratada, ou cheque nominal a favor da proponente 

a ser retirado setor financeiro do Serv Saúde 

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será 10 (dez) meses, a contar 

da assinatura do contrato, prorrogáveis na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da 

Contratada: Fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos e com 



 

prazos de validade em vigor; Obedecer  aos prazos de entrega estipulados na 

cláusula Segunda; Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas 

Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar a 

Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com 

base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços 

contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com 

requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto 

desta avença. 

OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da 

CONTRATANTE: Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa 

e correta execução dos serviços; Comunicar à Contratada, com antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, 

para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 

NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente 

inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, a saber: a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não 

resulte prejuízo para o serviço; b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte 

por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo 

para o serviço; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

para contratar com o Município de Rondonópolis-MT, por prazo não superior a 

dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte 

prejuízo para o serviço; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 

nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à 

prática de ilícito penal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” 

desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com 

qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em 

face da Contratante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo atraso na execução por culpa da 

Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, 

sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de 

notificação ou interpelação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por 

danos causados à Contratante. 

 



 

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências 

indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente 

contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo 

ou em parte. 

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume 

como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e 

pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 

quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução 

deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária 

ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O Contratante não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do 

contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na 

licitação. 

 

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo 

exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 

decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante 

providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo 

de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 

 



 

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de 

Rondonópolis/MT, excluído qualquer outro. 

 Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 
RONDONÓPOLIS, aos ...... de ........................... de   2019 

Prefeito Municipal  

________________________                                                            ____________________ 

 Representante Legal     Empresa 

Testemunha 

 

Nome                                                        Ass.                                                CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº  

ANEXO VIII  

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA: ......................................... 

CONTRATO N°: ......................................... 

OBJETO: Aquisição de medicamentos para Secretaria Municipal de Saúde. 

ADVOGADO(S): (*) 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Município de Rondonópolis -MT, Jornal a tribuna, Mural do Serv 

Saúde, Site do Site Saúde, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 

Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 

 

 

Rondonópolis - MT, ........ de  ......................de 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

Nome e cargo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

CPF: 

Assinatura: _________________________________________ 

 

CONTRATADA 

 

Nome e cargo:....................................... 

E-mail institucional: .............................. 

E-mail pessoal: ..................................... 

CPF: 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 



 

Pregão Eletrônico nº  

ANEXO IX  

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA: (Nome da empresa)  

CONTRATO N°: ......./2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE  

 

Nome 

Cargo 

RG nº 

Endereço(*) 

Telefone 

e-mail 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde 

poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome  

Cargo  

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 
 

Telefone e Fax  

e-mail  

 



 

 

LOCAL e DATA: RONDONÓPOLIS- MT, ....... DE ............... DE 2019 

RESPONSÁVEL: ________________________ 

Recibo de Retirada de Edital 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Secretaria de Finanças 

Departamento de Licitações 

 

 

EDITAL N°  

PROCESSO N°  

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE OPME ARTROPLASTIA TOTAL DE JOLHO 03  ( 

TRES PACIENTES).  

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico  

 

Empresa: 

_________________________________________________________________________

_ 

CNPJ: 

_________________________________________________________________________

____ 

Endereço: 

______________________________________________________________________ 

E-mail: 

_______________________________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________

 Telefone:_____________________________ 

Estado:_____________________________________

 Fax:__________________________________  

 

 

 

Obtivemos, através do acesso à página faturamento@servsaudemt.br, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  



 

 

 

Nome:  

 

___ de ___________________ de 2019.  

 

Senhor Licitante, Visando à comunicação entre este Departamento e sua empresa, 

solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à 

Seção de Licitações, preferencialmente pelo e-mail: 

faturamento@servsaudemt.com.br  

 

A não remessa do recibo exime o SERV SAÚDE da comunicação de eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 

de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 

reclamação. Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à referida página para 

eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo 

licitatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


