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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Torna-se público que o Município de Rosário Oeste/MT, situada à Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro
Santo Antônio, Rosário Oeste/MT, por intermédio do Pregoeiro designado por Portaria de n° 04/2021,
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as
exigências estabelecidas neste Edital.
1 – LOCAL, DATA E HORA
Local: Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, situada à Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo
Antônio, Rosário Oeste/MT
Data: 30/11/2021
Credenciamento: 08:30 até as 09:00 horas
Recebimento dos Envelopes: 09:00 horas
Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente ao ora
fixado.
2 – DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSÁRIO OESTE/MT, pelo
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período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência (Anexo I),
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.
2.4. O registro de preço será formalizado por intermédio de Ata de Registro de Preço e nas condições
previstas neste Edital e seus anexos.
2.5. As quantidades descritas no Termo de Referência (Anexo I) são estimativas, não se obrigando a
Administração pela aquisição total.
2.6. Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da
data da publicação da Ata de Registro de Preços.
2.7. O uso do Sistema de Registro de Preço se justifica pela necessidade de aquisições frequentes e
pela impossibilidade de se definir previamente o quantitativo a ser demandado por este Município.
2.8. O Município de Rosário Oeste/MT não se obriga a adquirir os produtos registrados da licitante
vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do registro de preço terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93.
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas cujo ramo de atividade pertinente ao
objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos.
3.2. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original, ou por qualquer processo de
cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada
pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio no decorrer da sessão, desde que o original
esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicação em órgão oficial
expedidos via Internet.
3.2.1. Não serão aceitas cópias ilegíveis.
3.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
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3.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário.
3.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou
estabelecidos em lei.
3.3.1. Nos casos omissos, o Pregoeiro considerará como prazo de validade aceitável o de 90 (noventa)
dias contados da data de sua emissão.
3.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente.
3.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos.
3.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
3.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
3.4.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação.
3.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
3.4.7. Que mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente
ligado à Administração municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista.
3.4.9. Que representem de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
3.4.10. Pessoas jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de serviços firmadas junto à Prefeitura
Municipal de Rosário Oeste/MT.
3.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde a indicação, por parte da licitante, de
que:
3.5.1. Em se tratando de ME/EPP, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.
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3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
3.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias.
3.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição.
3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 (Anexo X).
3.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes
para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto
ao Pregoeiro munido de documento que o habilite.
4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, para
análise pela Comissão Permanente de Licitação.
4.3. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e comparecerá à
sessão munido dos seguintes documentos:
4.3.1. Cópia e original da carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido
e devidamente inscrito no Órgão a que pertencente.
4.3.2. Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa licitante, deverá
este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, no
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direito e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
4.3.2.1. No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
4.3.3. Se a licitante se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, neste último caso
(Anexo III), com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas
e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como demais atos pertinentes ao certame.
4.3.4. A licitante deverá apresentar declaração, firmada por seu representante ou procurador
devidamente constituído, afirmando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos
neste Edital (Anexo IV).
4.3.5. A licitante, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que desejar participar com tratamento
diferenciado e favorecido, concedido pela da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em especial
quanto ao seu artigo 3º, deverá declarar, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para
qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento
estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar (Anexo V), e apresentar no ato do
credenciamento.
4.3.5.1. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a licitante deverá apresentar:
4.3.5.1.1. Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal.
4.3.5.1.2. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da LC nº
123/2006 (Anexo VI).
4.3.5.1.3. Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial da
sede do licitante.
4.3.5.2. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL a licitante deverá apresentar:
4.3.5.2.1. Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do
art. 3º da LC 123/2006.
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4.3.5.2.2. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º da LC nº
123/2006 (Anexo VI).
4.3.5.2.3. certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial da
sede do licitante.
4.3.6. será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com
a Administração Pública Municipal, Estadual e Federal para verificação dos impedimentos.
4.3.7. a ausência dos documentos arrolados nos subitens 5.3.1. e 5.3.3. não excluirá o licitante do
certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de
interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
4.3.8. a ausência dos documentos arrolados nos subitens 5.3.2. e 5.3.4. decairá o direito de participar
das fases seguintes do certame e, a ausência do documento arrolado no subitem 5.3.5. decairá o
direito do uso das prerrogativas estabelecidas na LC nº 123/06.
5 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DO ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste Edital.
5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois envelopes
não transparentes e lacrados, um contendo a Proposta de Preços e outro os Documentos de Habilitação,
independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de
novos licitantes.
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá expressar em seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT
PREGÃO PRESENCIAL N._____/2021
ABERTURA:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ DO LICITANTE:
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5.4. O envelope de Documentos de Habilitação deverá expressar em seu exterior as seguintes
informações:
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT
PREGÃO PRESENCIAL N _____/2021
ABERTURA:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ DO LICITANTE:

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2 – Documentos
de Habilitação.
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada, digitada ou impressa,
preferencialmente no Modelo de Proposta de Preços (Anexo II), redigida com clareza em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem
rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo
representante legal da licitante ou impressa pelo Gextec Proposta.
6.1.1. Deverá ser entregue 01 via da proposta de preço impressa e outra via será entregue
salva em pen drive para o devido preenchimento da proposta diretamente no sistema
Gextec Proposta.
6.2. Na Proposta de Preços deverá constar os seguintes elementos:
6.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (email), no da conta corrente, agência e respectivo Banco.
6.2.2. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação.
6.2.2.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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6.2.3. Os medicamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Rosário
Oeste/MT.
6.2.4. Conter as especificações do produto de forma clara, marca/modelo, quando couber, fazendo
constar, ainda, o nome comercial e do princípio ativo, e demais características que permita aferir as
especificações deste Edital e seus anexos.
6.2.5. Preço unitário e valor total, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos com 2 (duas)
casas decimais após a vírgula e 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
algarismos e por extenso, será considerado este último.
6.3. A proposta deverá conter prazo máximo de entrega não superior ao exigido neste Edital.
6.4. A licitante deverá apresentar junto à proposta de preços declaração se responsabilizando pela
garantia dos medicamentos de acordo com as normas exigidas.
6.5. A empresa deverá apresentar declaração que cumprirá o prazo de entrega estabelecido no
cronograma constante neste edital e seus anexos.
6.6. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações e exigências
do presente Edital e seus anexos, cuja amostra foi verificada o não atendimento do objeto da licitação,
constante no Termo de Referência (Anexo I), bem como aquelas que apresentarem omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.7. Deverá ser apresentada proposta especificada por item, conforme Termo de Referência (Anexo
I) deste Edital;
6.8. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
anexos.
6.8.1. A licitante após a apresentação da Proposta de Preços não poderá alegar preço inexequível ou
cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais.
6.8.2. Nos casos em que a licitante se negar a fornecer os produtos contratados, esta estará sujeita às
sanções administrativas neste Edital.
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6.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
6.10. A empresa licitante deverá fornecer os produtos dentro da quantidade e das especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
6.11. 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.
6.12. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise
prévia que se fizer necessária.
7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, de forma presencial, na data, horário
e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I).
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação
7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério DE MENOR PREÇO POR
ITEM, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Edital e seus anexos.
7.4. Após a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito.
7.5. Após a apresentação das Propostas de Preços, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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7.5. Será declarada classificada a proposta da licitante que ofertar o menor preço, conforme critério de
julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela.
7.5.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejamos preços oferecidos.
7.5.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
7.5.3. O Pregoeiro poderá, em qualquer momento, estipular lances mínimos, a fim de evitar excessos
de lances, que retardam o procedimento.
7.5.4. Durante a fase de lances, o representante da licitante que se ausentar da sala da sessão sem a
devida autorização do Pregoeiro, ficará a partir do momento impedido de participar dos lances dos itens
seguintes.
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante,
para efeito de ordenação das propostas.
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades previstas neste Edital.
7.8. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
7.9. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final
dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar
nº123/2006.
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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7.12. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
7.13. Nas situações previstas nos subitens 7.8. e 7.10., o Pregoeiro poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.14. Caso a licitante apresente produto desconhecido pela Administração Pública, o Pregoeiro se
reserva do direito de solicitar amostra do mesmo a fim de submetê-lo a testes de proficiência, sendo
que na hipótese de parecer desfavorável, será classificado a 2ª colocada, para fazê-lo nas condições
de sua respectiva oferta, observando que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e
valor, sem prejuízo das sanções cabíveis.
8 – DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF.
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas
“b”,

“c”

e

“d”

acima

pela

Consulta

Consolidada

de

Pessoa

Jurídica

do

TCU

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
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8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de
condição de participação.
8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação da licitante vencedora será verificada
através dos documentos abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista,
à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
8.3. Sob pena de inabilitação, não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 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.
8.5. Será considerado habilitado a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, observando
que:
8.5.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada
e sujeita às penalidades legais.
8.5.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da
documentação:
8.5.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação.
8.5.2.2. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus anexos.
8.5.2.3. O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos em
originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias
simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando
aos documentos que puderem ser extraídos via Internet.
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8.6. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma
numerada, sequencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes:
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, §
2º, da Lei 8.666/93 (Anexo X).
a.1) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei Complementar
nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá
ser mencionada, como ressalva na supracitada declaração.
a.2) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de
habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC
123/2006.
b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 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 inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal,
inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (Anexo V).
c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Anexo IX).
8.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.
8.7.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
8.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
8.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.
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8.7.5. No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
8.7.6. No caso de Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
8.7.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização.
8.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso.
8.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
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 aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.
8.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
8.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
8.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, expedida pela
Secretaria de Fazenda Estadual da sede ou domicílio da Licitante;
8.8.7. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo
domicílio tributário.
8.8.7.1. Poderão ser apresentadas as respectivas certidões descritas nos subitens 8.8.6. e 8.8.7. de
forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário da licitante.
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8.8.8. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.
8.8.9. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio
tributário.
8.9.10. Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificada como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.9.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da
licitante, com prazo não superior a 60 (sessenta) dias.
8.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
8.9.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015).
8.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.9.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa será auferida mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

----------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
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SG =

----------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =

-----------------------------------------------------------------

Passivo Circulante

8.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.10.1.1. O atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, endereço
e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e identificação do responsável
pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura).
8.10.1.2. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente
ser apresentado com firma reconhecida em cartório.
8.10.2. Licença Sanitária Municipal ou Estadual, da licitante do produto, em plena validade, conforme
Portaria nº 2.814/1998, alterada pela Portaria 3.716/1998 e pela Portaria 3.765/1998.
8.10.3. Comprovação da Autorização de Funcionamento da licitante, conforme Portaria nº 2.814/1998,
alterada pela Portaria 3.716/1998 e pela Portaria 3.765/1998.
8.10.4. Autorização Especial de Funcionamento, nos casos de produtos constantes da relação do
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, conforme Portaria
nº 344/1998.
8.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
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8.12. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão
expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data de sua emissão.
8.13. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como
é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.
8.14. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
8.15. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário.
8.16. Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos via Internet comprovando
sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo Pregoeiro ou um dos membros da Equipe de
Apoio, apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados.
8.17. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada,
salvo as situações que ensejarem a aplicação da Lei Complementar nº 123/2006.
8.18. Poderá o Pregoeiro declarar erro 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.
8.19. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
8.20. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a Administração poderá
reter os documentos dos demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intenção de interpor
recursos administrativos ou desde que esses estejam implicados na questão.
8.21. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, sendolhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos.
8.22 Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a habilitação
das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital e seus anexos.
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8.23. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão e fixar as
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados os vícios
apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei 8.666/93, mantendo-se a
classificação das propostas e lance verbais.
8.24. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada com
todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, pelo
Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.
9 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
9.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei
Complementar nº 147/2014, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente
alguma restrição.
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis 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. Eventual interposição de recurso
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.1.1., implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/1993, sendo
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
9.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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9.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
9.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 9.3., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 9.2. e 9.4,, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3., será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos
de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do
art. 3º do dispositivo supracitado (Anexo VI).
10 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
10.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
10.2.

A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

licitacaorosario@hotmail.com, ou por petição protocolada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Rosário Oeste/MT, no endereço Av. Otávio Costa, s/n, bairro Santo Antônio, Rosário
Oeste/MT, CEP nº 78.470-000.
10.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
10.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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10.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
10.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do Edital e dos anexos.
10.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
10.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.
11 – RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista dos autos.
11.1.1. Não serão aceitas petições encaminhadas por e-mail ou fax, as mesmas deverão ser
protocolizadas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, no endereço
Av. Otávio Costa, s/n, bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT, CEP nº 78.470-000.
11.1.2. As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, telefone para
contato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora.
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
11.5. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso 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 nº
10.520/02 e legislação vigente.
11.16. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, no endereço Av. Otávio Costa, s/n, bairro Santo Antônio,
Rosário Oeste/MT, CEP nº 78.470-000, em dias úteis, no horário de 08horas às 14horas.
12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não
houver recurso.
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.
12.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços e o contrato,
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, a Prefeitura Municipal de Rosário
Oeste/MT poderá revogá-la, ou convocar as licitantes remanescentes, na ordem em que foram
classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada
teria sido contratada.
13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (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.
13.2. 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
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3. 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 pela(s) licitante(s) vencedora(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.4. 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.
13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
13.5. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
13.6. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será
aplicada à regra seguinte: quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da
assinatura da ata, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei nº 8.666/93,
Decreto nº 10.520/02 e demais disposições vigentes.
13.7. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT se
reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata,
sendo este o novo detentor.
13.8. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos
neste edital.
13.9. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro
de Preços.
13.9.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada poderá solicitar a
revisão ou repactuação dos preços para manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação,
mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei n. 8.666/1993,
inclusive com demonstração em planilhas de custos.
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13.9.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados de que trata o subitem
anterior passarão por análise contábil, se for o caso, e jurídica da Prefeitura Municipal de Rosário
Oeste/MT, cabendo à autoridade superior a decisão sobre o pedido.
13.10. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
13.11. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Administração solicitará
ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao
praticado no mercado.
13.12. Fracassada a negociação com o fornecedor, a Administração poderá convocar, nos termos da
legislação vigente, a empresa já habilitada pelo Pregoeiro e classificada na sequência no certame para
negociação, e aditar a ata desde que pelo preço de mercado.
13.12.1. Em caso de fracasso na negociação caberá a rescisão da ata e nova licitação.
13.13. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
13.14. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
13.14.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de
Preços.
13.14.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do
art. 78 da Lei 8.666/93.
13.14.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto oriundo da Nota de Empenho
decorrente deste Registro.
13.14.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
13.14.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.
13.15. Ocorrendo cancelamento

do

preço registrado, o

fornecedor será informado por

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
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13.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
13.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.
13.18. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor
relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência
técnica dos equipamentos entregues, anteriormente ao cancelamento.
13.19. Caso a Administração não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a
seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que
o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
13.20. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a ata de registro de preços.
14 – USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração 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 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013.
14.2. Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja
prejudicial às obrigações anteriormente assumidas e que a consulta ao órgão gerenciador seja positiva.
14.3. Ao órgão ou entidade não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
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14.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
14.5. A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
15 – DO CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos.
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.
15.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
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contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no Edital e anexos.
15.5. Na assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pela licitante durante a
vigência do contrato ou da ata.
15.6. Na hipótese de a(s) vencedora(s) da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
16 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto
adjudicado dentro das especificações.
16.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
16.3. Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos licitados.
16.4. Notificar, por escrito, a licitante vencedora acerca da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso do fornecimento, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção.
16.5. Fiscalizar livremente o fornecimento, não eximindo a licitante vencedora de total
responsabilidade.
16.6. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou
suspensão da entrega, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das
especificações deste Edital e seus anexos.
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17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. Cumprir o objeto da contratação, entregando os produtos especificados e adjudicado no Pregão,
conforme disposições contidas neste Edital e, em conformidade com o prazo de entrega, recebimento
e aceitação dos produtos:
17.1.1. A licitante vencedora terá um prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da emissão da Ordem
de Fornecimento para realizar a entrega dos produtos.
17.1.2. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação da Administração,
na Secretaria Municipal de Saúde Rosário Oeste/MT, no prazo de até 15 (quinze) dias contados
a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento.
17.1.3. Os produtos recusados deverão ser substituídos, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação, sem ônus para a Administração.
17.2. Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e estar em linha de produção. Por se
tratar de medicamentos, os produtos deverão ter prazo de validade mínima de 18 (dezoito) meses.
17.3. Cumprir todas as leis e determinações federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
17.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do
objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do
objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoal.
17.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no
objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
17.6. Responder perante à Administração e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de
sua demora ou de sua omissão, mau acondicionamento dos produtos ou forma inadequada no seu
transporte até a localidade.
17.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a Administração.
17.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados,
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bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham
a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.
17.9. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da
Contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação sem autorização expressa da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT.
17.10. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.11. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos
itens, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição
estabelecida.
17.12. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para Administração Pública toda ou parte
da remessa devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso constatada divergência na especificação.
17.13. Os produtos deverão ser entregues de forma única e no local indicado, no prazo de até 15
(quinze) dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento.
17.14. Da garantia:
17.14.1. De acordo com a especificação do produto.
17.15. Os prazos de garantia iniciar-se-ão a partir da data da emissão dos termos de recebimento
definitivo dos produtos pela Administração.
18 – DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado à Contratada mediante crédito(s) em conta(s) corrente(s), até o 30º
(trigésimo) dia contado a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa
acompanhada da correspondente ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante, de que a
entrega dos produtos foi realizada a contento.
18.2. A licitante deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e
número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, bem como o número da Ata
de Registro de Preços, número da Nota de Empenho e do Contrato, se houver.
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18.2.1. Para pagamento, a licitante deverá entregar na Secretaria Municipal de Saúde de Rosário
Oeste/MT a Nota Fiscal/Fatura e estar em situação regular quanto aos encargos sociais e tributários,
devendo apresentar as seguintes certidões atualizadas:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, dentro
do prazo de validade.
b) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, dentro do prazo de validade.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou certidão positiva com efeito de negativa.
e) Inscrição no CNPJ.
18.3. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à licitante para
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após sua reapresentação.
18.3.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à licitante, ou inadimplência contratual, não podendo
este fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária.
18.4. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao
fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
18.5. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.
18.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da licitante. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º, da Lei nº 8.666/93.
18.7. Caso a licitante seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a
nota fiscal a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme a legislação em vigor.
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18.8. Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta
da licitante.
18.9. A impossibilidade de pagamento, devido a inconsistências de dados bancários da licitante,
implicará o adiamento dos respectivos pagamentos, sem atualização monetária, juros ou multa de
qualquer natureza.
18.10. No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos devidos, de acordo com a legislação
vigente.
18.10.1. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT.
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, a licitante que:
19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3. Apresentar documentação falsa;
19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6. Não mantiver a proposta;
19.1.7. Cometer fraude fiscal;
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
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19.4. A licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação.
19.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante.
19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco
anos.
19.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.
19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666/1993 e, subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.
19.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20 – DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
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20.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura
Municipal de Rosário Oeste/MT.
20.5. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais
observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo.
20.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
20.7. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Rosário Oeste/MT, com
exclusão de qualquer outro.
20.8. O Pregoeiro poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-pregoar, devendo as
licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão.
20.9. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios
de Mato Grosso-AMM, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas
diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de
ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Pregão.
b) Recurso porventura interposto.
20.10. A Cópia do Edital do Pregão Presencial n. 25/2021 e de seus anexos poderão ser obtidos
através do site https://www.rosariooeste.mt.gov.br/, via e-mail: licitacaorosario@hotmail.com ou
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diretamente no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, situada na Avenida
Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, Tel: 65. 3356-1209.
20.11. Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada no setor de Licitações,
pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da Licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados
os recursos interpostos), após o que a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT se reserva o direito de
fragmentá-los.
20.12. Aos casos omissos aplicam -se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1993
e, no que couber, ao Decreto Estadual nº 7.207/2006.
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Requisitos Habilitação;
ANEXO V - Modelo de Declaração ME/EPP;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Não Enquadramento no Art. 3º, §4º, LC 123/06;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
ANEXO VIII - Modelo de Declaração Que Não Emprega Menor de Idade;
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos Legais;
ANEXO X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO XI - Minua ARP;
ANEXO XII - Minuta Contrato;
Rosário Oeste/MT,16 de novembro de 2021.
FAGNER CAMARGO SAMPAIO
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2021
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