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ESTADO  DE  MATO  GROSSO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 

CNPJ: 24.977.654/0001-38 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2021 
 
Regida pela Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
nº. 8.666 de 21/06/93 (com as alterações da Lei nº8.883/94 e da Lei 
nº9.648/98) e Decreto 3.555/2000). 

 
  Setor Interessado: Prefeitura Municipal de ARENÁPOLIS 

Órgão interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
 

  Tipo: Menor Preço por ITEM 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS/ VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + 
ZINCO 40 MG + VITAMINA D3 10.000 UI), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, COMO 
MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA 
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS –MT. 

Regime de Execução:  Indireta 
 

 
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇOS 

 
Dia: 16/04/2021 
Hora: 09:00 horas 
Local: Paço Municipal (Sala de Licitações) 

 

Os interessados deverão entregar o Documento de Credenciamento (facultativo*) e a 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (fora do envelope) e os 
envelopes de Documentação e Proposta à PREGOEIRA  Oficial, até às 09:00 (nove) horas, 
havendo uma tolerância máxima de 10 (dez) minutos. 
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* A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará impedida de 
apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de 
responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a 
sua proposta escrita.   

 

Capítulo I - DO OBJETO  
 
1.1 A presente licitação tem como objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + ZINCO 
40 MG + VITAMINA D3 10.000 UI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
PACIENTES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA 
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS –MT. 
 
1.2 A descrição detalhada, contendo as especificações dos serviços a ser contratado, está 
discriminada no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e 
deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas 
propostas. 
 
 

Capítulo II – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 
CÓD. RED 0454- 06.001.10.122.0034.2103.33.90.32.00.00-  
material de distribuição gratuita  
FONTE ____ 
 
 

Capítulo III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação pessoa jurídica, que atendam às exigências e 
condições devidamente estabelecidas por este Edital; 

3.2. É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes, 
até a data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os 
envelopes DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS (envelopes nº01) e DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO (envelope nº02), separados, não transparentes e lacrados que serão 
identificados da seguinte forma: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/2021 

Data e hora da abertura: ___/____/2021 – ___:00 HORAS 

Razão Social: ........................................................... 

Endereço completo da licitante .............................................. 

CNPJ.................................... INSC. EST.............................. 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/2021 

Data e hora da abertura: ___/___/2021 – ___:00 HORAS 

Razão Social........................................................ 

Endereço completo da licitante ............................................ 

CNPJ.................................... INSC. EST.............................. 

ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

3.3 Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro 
de transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope 
de documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da 
empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida 
ou não atrapalhe o andamento do processo; 

3.4 Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e 
a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital; 

3.5. Não poderão participar: 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham 
sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com este Município, desde 
que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Município, pelo Órgão que o praticou; 
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c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

d) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste Município; 

e) Servidor do Município, seja da administração direta ou indireta. 

 3.6. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções 
e penalidades legais aplicáveis. 

 
Capítulo IV - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

4.1. A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso no D.O.E,  
Jornal Oficial Eletronico dos Municipios –AMM,  no Diario Oficial de Contas- 
TCE-MT, no site do Municipio e mural da prefeitura Municipal.  A disponibilização 
gratuita do Edital completo na Internet pode ser encontrada no site  
www.arenapolis.mt.gov.br  

4.2. A sessão pública de realização do pregão será conduzida pela servidora designada 
como Pregoeira, que terá a atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à licitação; 

4.3. A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas 
e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública; 

4.4. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem 
declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus 
representantes, registrarem em ata a síntese de suas razões; 

4.5. Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, os 
interessados deverão credenciar (facultativo), junto à Pregoeira, os respectivos 
representantes legais com poderes para praticar estes atos (Anexo IV); 

4.6. Caso a empresa apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer  à 
Pregoeira um documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser a 
apresentação do Contrato Social da empresa ou outro equivalente; 

4.6.1. No caso de pessoa física deverá portar documento de identificação de 
reconhecimento público (carteira de identidade, reservista, carteira de motorista, CTPS, 
carteira profissional). 

4.7. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 
equivalente, este deverá apresentar procuração, com firma reconhecida em Cartório, que 
comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este Pregão, tais como: 
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formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de 
direitos, etc.; 

4.8. O representante legal da empresa, no ato da entrega dos envelopes, se solicitado, 
deverá exibir sua cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de 
identificação (com foto). 

4.9. O não credenciamento de representante legal ou do procurador na sessão pública, ou 
a incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas 
inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por 
parte do interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o 
qual seja exigida a presença de representante legal da empresa; 

4.10.  Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, entregará 
os envelopes contendo a documentação exigida no certame e as propostas, podendo, para 
tanto, ser utilizado o modelo de declaração constante no (ANEXO V) e a declaração de 
apresentação de email da empresa (ANEXO IX). 
 
4.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que queiram participar do certame 
beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 de 
Dezembro de 2006, deverão apresentar: 

 
4.11.1. REQUERIMENTO, assinado por representante/sócio da empresa, solicitando 
valer-se do tratamento diferenciado concedido a microempresas e empresas de 
pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123/2006 (ANEXO IX); 

 
4.11.2. Juntamente com o requerimento solicitado no item anterior, no caso de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar CERTIDÃO 
emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução 
Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

 
4.11.3. A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que 
queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 
de 14 de Dezembro de 2006, no momento do credenciamento, acarretará a preclusão 
automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser 
invocado posteriormente. 

 
4.11.4. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que 
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trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 
penais e das sanções prevista no item 15.1 deste edital. 
 

4.12. Com exceção das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas 
pelo regime diferenciado da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, as 
demais deverão apresentar declaração de que a empresa atende plenamente os requisitos 
de habilitação exigidos neste Edital. (modelo anexo); 

 
Capítulo V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

5.1. A(s) licitante(s) deverá apresentar em envelopes separados, uma proposta de 
preços, em uma via, datilografada ou emitida por computador, sem cotações 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar devidamente 
rubricadas e a última assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para 
comprometer-se pela licitante, dela devendo constar:  

a) Nome da licitante, nº do CNPJ,  e CRM, endereço completo, nº da conta - corrente, 
agência e respectivo banco e, se possuir, o número do telefone e fax; 

b) Todos os documentos que integram a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) deverão estar 
embalados em envelopes lacrados, não transparentes, denominados:  
 

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

a) Descrição dos serviços de acordo com as especificações e quantidades previstas no 
Anexo I deste Edital; 

b) Cotação de preço por item expresso em moeda corrente nacional, em 
algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desde 
que não prejudicial a Administração,  devendo também constar  o preço  mensal e  
total. 

c) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
entrega dos envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo 
deste Edital. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos; 

5.2. Não será aceita oferta de serviço com especificações que não se enquadrem nas 
indicadas no Termo de Referência deste Edital.; 

5.3. A não indicação do prazo de validade exigidos na proposta não desclassificará a 
licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste 
Edital.  
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Capítulo VI - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
6.1 – As empresas interessadas na presente licitação, para se habilitarem, deverão 
apresentar no ENVELOPE Nº02, os seguintes documentos: 
 
6.1.1 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Requerimento de empresário individual, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de eleição de seus administradores; (Deverá ser apresentado o contrato social todas 
as alterações ou a ultima alteração consolidada e devidamente autenticadas).  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

e) Identidade -RG e CPF de todos os sócios (se houver). 
 
6.1. 2 - Documentos relativos à regularidade fiscal 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante 

ou outra equivalente, na forma de Lei; 
c)  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante 

ou outra equivalente, na forma de Lei;  
d)  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do 

licitante ou outra equivalente, na forma de Lei;  
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND-INSS) ou unificada; 
f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-

FGTS). 
g) Certidão negativa de débitos trabalhistas –CNDT 

 
6.2- A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 
6.2.1- Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá como válidos os documentos emitidos a 
menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação. 
6.2.2- Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados.  
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6.1.3 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A) Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprovem fornecimento dos objetos semelhantes desta 
contratação.  
(este atestado devera ser elaborado em papel timbrado da empresa fornecedora do 
mesmo e deverá ser original ou autenticado e estar devidamente assinado e carimbado). 
 
6.3 – Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal.  
 
a) A comprovação de que a atividade da empresa não contraria o retro citado dispositivo 
constitucional, será feita através de Declaração (conforme ANEXO – VI), sob as penas da 
Lei.    
 
6.4 – Declaração da inexistência de fato superveniente, impeditivo da habilitação, 
conforme (ANEXO – III);  
 
6.5- Alvará de funcionamento do domicilio ou  sede da licitante. 
 
6.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
fotocópias verso e anverso (quando for o caso), absolutamente legíveis, 
autenticadas por cartório competente ou servidor público com poderes para tal 
ou ainda, acompanhadas das vias originais para conferência sob pena de 
inabilitação. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelho fac-símile. As 
cópias sem autenticação acompanhadas dos originais, serão conferidas pelo 
PREGOEIRA e como tal certificadas, possibilitando a habilitação e participação 
do licitante. 

 
 

Capítulo VII - DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 
 

7.1. PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO 

7.1.1- No dia e horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira  Oficial fará a abertura da 
sessão, recebendo primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o 
documento para credenciamento (Anexo IV), a Declaração prevista no (Anexo V) 
juntamente com os envelopes de proposta e habilitação.  

7.1.2. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais 
empresas.  
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7.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS 

7.2.1. Terminada a fase de credenciamento, a PREGOEIRA  passará para a abertura dos 
envelopes de propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas que estão 
em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas 
que se encontrarem em desconformidade ou incompatíveis;  

7.2.2. Após a análise das propostas pela PREGOEIRA , equipe de apoio, os participantes, 
através de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;  

7.2.3. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e 
decrescentes para o objeto a ser adquirido, considerando-se o valor de cada item.  

7.2.4. Poderão ofertar lances as licitantes detentoras das propostas classificadas com 
preços até 05 % (cinco por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até 
a proclamação do vencedor; 

7.2.4.1 – O preço a ser considerado, para fins de lance, será aquele relativo ao lote e não 
ao preço global da proposta.   

7.2.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

7.2.6. A Pregoeira  convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço e os demais, em ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá 
retratação;  

7.2.7. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pela licitante; 

7.2.8. Ofertados os lances verbais, a Pregoeira  solicitará a todas as licitantes que 
efetivaram lances a redução a termo dos últimos lances ofertados;  

7.2.9. A Pregoeira  poderá fixar em até 10 (dez) minutos o tempo máximo para os lances 
verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances que 
poderá, inclusive, ocorrer antes do exauri mento do tempo máximo anteriormente 
estipulado; 

7.2.10. Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira monitorará os preços ofertados, de 
modo a desclassificar propostas inexeqüíveis ou com preço excessivo.   
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7.3. TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO  

7.3.1. Encerrada a fase de lance, a PREGOEIRA  procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, 
verificando a sua habilitação ou inabilitação;  

7.3.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 
recursos;  

7.3.3. A licitante vencedora, terá o prazo de 01 (um) dia útil a contar da 
convocação para apresentar nova planilha com a recomposição dos preços 
apresentados na fase de lances em valores unitários e totais . 

7.3.4. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subseqüentes e a qualificação 
destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital. 

 Capítulo VIII - DOS RECURSOS  

8.1. Os recursos somente serão recebidos após a Fase de Habilitação quando for (em) 
declarada(s) a(s) vencedora(s), momento que qualquer licitante poderá manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso (Memoriais), ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões, em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurado vista imediata aos autos; 

8.2. O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo 
exclusivamente em relação ao item questionado e deverá ser dirigido ao Prefeito 
Municipal, cabendo ao mesmo apreciá-lo em 05 (cinco) dias úteis; 

8.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento;  

8.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta 
de representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito 
administrativo e conseqüente adjudicação do objeto da licitação, pela  Pregoeira, à 
vencedora;  
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8.5. Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Prefeito Municipal efetuar a 
adjudicação à licitante vencedora; 

8.6. Da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada, assinada 
pelos representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio. 

Capítulo IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 

9.1. No julgamento dos documentos observar-se-á as previsões legais e editalícias, sendo 
inabilitadas as empresas que apresentarem documentação fora do prazo de validade, ou 
deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste Edital; 

9.2. Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de 
atender às exigências deste Edital, ressalvadas as situações previstas nos itens 9.6 e 9.7; 

9.3. Os preços serão analisados conforme o Capítulo X deste Edital. 

9.4. As propostas serão classificadas conforme o critério do menor preço por item, 
apresentado em proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora do lote a licitante 
que apresentar/ofertar lance, como sendo o de menor preço, e ainda, estiver com sua 
documentação válida, satisfazendo os termos deste Edital e Anexos; 

9.5. No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, a PREGOEIRA 
Oficial efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas 
empatadas, para definição da ordem de lances verbais; 

9.6. Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta, 
telefone ou fax, dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo a 
Pregoeira Oficial solicitar ao representante legal do interessado a complementação das 
informações; 

9.7. A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se 
compromete com os prazos estabelecidos neste Edital; 

9.8. A Pregoeira  Oficial, verificando a necessidade de maiores informações, no que 
pertinente à documentação e às propostas apresentadas, aplicará subsidiariamente o 
disposto no § 3º, do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer 
momento para realização de diligências; 

9.9. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada 
narrando todos os fatos, ficando em poder da equipe de Apoio  a Pregoeira, todos os 
envelopes, devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, Pregoeira e 
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licitantes presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será oficiado às 
mesmas a data para prosseguimento do certame; 

9.10. Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer 
vantagens oferecidas na proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas 
neste Edital e Anexos; 

9.11. A Pregoeira  Oficial poderá desconsiderar erros meramente formais, desde que não 
resultem na necessidade de acostamento de novo(s) documento(s), tanto na fase de 
habilitação, como na de análise das propostas de preços.   

 
 

Capítulo X - DOS PREÇOS 
 
10.1. Os preços serão considerados no seu valor por lote, expressos em moeda corrente, 
devendo especificar o valor unitário e total de cada item, bem como a proposta deverá 
contemplar o valor total na forma deste edital; 

10.2. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero) ou 
excessivos, sendo entendido como excessivos os que forem superiores ao preço médio 
daqueles praticados pelo mercado, ou aqueles considerados inexeqüíveis na forma da lei. 

 
Capítulo XI - DO REAJUSTE 

 
11.1. Os preços dos serviços apresentados nas propostas serão permanentes e 
irreajustáveis em período inferior a um ano, de acordo com a legislação vigente, podendo 
ser corrigido pelo IPCA após o período de um ano. 
 
11.2. Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo ser objeto 
revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial 
do custo de prestação dos serviços, tais como aumentos de plantões, salários e outros 
devidamente justificado e demonstrado pela Contratada; 
 
11.3. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo 
conhecimento da sociedade, não  se enquadrando nesta hipótese simples recomposições 
de preços que não afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  
 
11.4. A readequação de preços será  promovido levando-se em conta apenas o saldo 
remanescente do contrato, e não servirá , em hipótese alguma para ampliação de margem 
de lucro. 
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11.5. O reajustamento apenas será efetuado no caso de o Contratante demonstrar através  
de documentos haveis a necessidade de recomposição. 
 
 

Capítulo XII - DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1. O objeto da presente licitação será adjudicado apenas a um  licitante, atendendo a 
todas as condições expressas neste Edital e seus anexos, que for declarado vencedor do 
lote ou do todo licitado, de acordo com os critérios de julgamento e habilitação; 

12.2. A licitante vencedora deverá apresentar nova proposta com a recomposição dos 
preços ofertados na fase de lances verbais, nos termos do item 7.3.3. 
 

Capítulo XIII – DO VALOR E DO PAGAMENTO 
 
13.1. A empresa licitante deverá apresentar, as notas fiscais ou recibos correspondentes a 
prestação dos serviços, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos 
preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela 
Administração. 
 
13.2 –O pagamento das notas fiscais ou recibos apresentados e devidamente atestados 
será efetuado diretamente na Tesouraria da Contratante, até no máximo dia 10 (dez) 
do mês subseqüente ao vencido.  
 
13.3 – Os pagamentos ficarão sempre condicionados à disponibilidade de caixa.  
 
13.4.- Se a Nota Fiscal ou recibos for apresentado com erro, será devolvida à licitante 
vencedora para retificação e reapresentação, sendo que o pagamento neste caso só será 
efetuado em até 10 dias após a reapresentação.  
 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito de atualização monetária. 
 

Capítulo XIV - DA VIGÊNCIA  

14.1. O contrato a ser assinado com a empresa vencedora terá vigência a contar da data 
de sua assinatura até ___/___/2021, podendo ser prorrogado segundo o interesse 
das partes até o máximo previsto em lei.  
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14.2. Se por algum motivo o objeto licitado não for totalmente executado no período 
estipulado à vigência poderá ser prorrogada até o máximo previsto em lei, desde que 
devidamente justificado. 

Capítulo XV - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

15.1. Uma vez notificada de que o Município efetivará a contratação, a licitante vencedora 
deverá comparecer nos 02 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o 
contrato e retirar a  Nota de Empenho, sob pena   de decair do  direito  à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo XVII deste certame.  Recebida a Nota de 
Empenho, assinado o contrato e recebida a expedida a Ordem de Serviço, a empresa 
vencedora do certame obriga-se a: 
 

a) Prestar os serviços em conformidade com disposto neste edital,  contrato e demais 
documentos regulamentadores de obrigações. 

b) Permitir a fiscalização e informar a Secretaria de Saúde de qualquer ocorrência na 
execução dos serviços no prazo estipulado neste contrato. 

c) Arcar com outras despesas tais como, impostos, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, etc.  

d) Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte 
cinco por cento) do valor contratual corrigido. 

e) Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 
f) Indicar, a pedido do Município, telefones para contato fora dos horários normais de 

atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que 
porventura venham a ocorrer; 

g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações 
se obrigam a atender prontamente; 

h)  Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 
 

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

16.1 Uma vez homologado o processo ou, conforme o caso, firmada a contratação, o 
Município se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, 
para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
notificação; 

b) Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do contrato; 
c) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente 

Edital; 
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d) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 
cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante 
vencedora; 

e) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste 
Edital e Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos 
tributos devidos,  consoante a legislação vigente; 

f) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

g) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 
 

Capítulo XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8666/93, atualizada, o atraso injustificado 
na prestação dos serviços sujeitará a licitante, a juízo da Administração, à multa de até 
2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será 
cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;  
 
17.1.2 A multa prevista no item 17.1 será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o Município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 17.2, alínea “b”; 

I – A desistência da licitante ganhadora com a conseqüente não 
assinatura do contrato acarretara para a mesma a Multa de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). 

II – A desistência da CONTRATADA de executar o objeto do contrato 
acarretara para a mesma a Multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 
17.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial 
da entrega do objeto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades: 
 

a) advertência por escrito; 
b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação 

efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com 
o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93; 

 
17.3. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado 
dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor 
que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica. 
 
17.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de 
Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela 
Assessoria Jurídica; 
 
 17.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo. 

 
Capítulo XVIII - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

 
18.1. Os serviços serão recebidos após a execução conforme determina o art. 73, I “b”  
da Lei 8.666/93. 
 

Capítulo XIX - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 
19.1– A fiscalização do contrato será feita pelo servidor designado o Sr(a). 
__________, e conforme a Portaria ___/2021, e o  gerenciamento será feito pela 
Secretário Municipal de Saúde o Sr .................., ou quem este designar para tal 
finalidade, que anotará em registro próprio as ocorrências e falhos detectadas na sua 
execução e comunicará às interessadas os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas 
corretivas por parte da mesma. 
 
19.2. Os demais critérios da fiscalização estão previstos na minuta do contrato.   

 
Capítulo XX - DA RESCISÃO 

 
20.1. A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o 
direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito; 
 
20.2. A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser: 



                            

 
 

 
Rua Presidente Costa e Silva, 105/E, esquina com a Rua Castelo Branco – Vila Nova, Fone: (65) 3343 -1105 

CEP 78.420-000 – Arenápolis/MT 
www.arenapolis.mt.gov.br 

 
 

ESTADO  DE  MATO  GROSSO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 

CNPJ: 24.977.654/0001-38 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art . 78 da Lei nº 8.666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação. 

Capítulo XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
21.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de 
Pregão, até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para a realização da sessão pública 
de Pregão, devendo o Município, através da Pregoeira Oficial, julgar e responder sobre a 
petição no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 

Capítulo XXII - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

22.1. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, dos 
documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação; 

22.2. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo 
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
estiver em regime de falência, este fica desde já impedido de participar da presente 
licitação; 

22.3. A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do 
licitante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim a Pregoeira e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei 8.666/93; 
 
22.4. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação; 
 
22.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativos ao presente certame; 
 
22.6. A licitante vencedora fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas quantidades dos produtos, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93; 
 
22.7. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades 
legais, o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, caso 
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não houver interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pela Pregoeira e 
submetidos ao Prefeito Municipal para homologação do certame; 
 
22.8. A Equipe de Apoio à Pregoeira dirimirá as dúvidas concernentes às especificações 
técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, sendo obrigatório que 
todas as impugnações, recurso e todos outros atos administrativos devem ser 
protocolados em horário de expediente 07h às 13h, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de ARENAPOLIS, situada na Rua Presidente Costa e Silva, 
s/n, Vila Nova, Neste Município, ou através do tele/fax; (0**65) 3343-1105;  
 
22.9 – As  empresas que retirarem o edital  via internet deverão informar via fax ou email, tal ato, 
eximindo a comissão de licitação  pela falta de comunicação de alterações no edital caso a 
comunicação em questão não seja feita .  
 
22.10.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
1) Anexo I –   Termo de Referência; 
2) Anexo II – Modelo da proposta;  
3) Anexo III -  Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  
4) Anexo IV -    Modelo de Termo de Credenciamento;  
5) Anexo V - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação;  
6) Anexo VI- Declaração de que todas as atividades da empresa não contraria o disposto no art. 7, 
XXXIII, da CF/88; 
7) Anexo VII - Recibo de retirada de edital pela internet 
8)Anexo VIII- Modelo de Requerimento De Benefício Do Tratamento Diferenciado E Declaração 
Para Microempresas E Empresas De Pequeno Porte. 
9) Anexo IX- Modelo de declaração de apresentação de email da empresa para 
recebimento de notificações; 
10) Anexo X - Minuta do Contrato;  

 
Capítulo XXIII. DO FORO 

23.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, 
fica eleito o Foro da Comarca de Arenápolis, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

ARENÁPOLIS- MT, 05 de Abril de 2021. 

              _______________________ 
Regina Lucia de Souza 

Pregoeira 
Portaria 014/2021 
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_____________________________                             ___________________________ 
         Maria Marinalda Ribeiro                               Joelma Gomes de Souza 
            Membro                                                                        Membro 
 
  
 

____________________ 
Mariana Alves 

Membro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 
 

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

1- DO OBJETO 
 

Este procedimento tem por objeto, licitação, para Contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos (vitaminas acido ascórbico 1 G + zinco 40 mg + vitamina D3 
10.000 UI ), para atender as necessidades dos pacientes, como medida de enfrentamento 
do Covid-19 para município de Arenápolis –MT. 
  
2- JUSTIFICATIVA   
 

Considerando que o Sistema Único de Saúde é responsável por executar ações e 
serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde a todos;  

Considerando que em face às medidas para enfrentamento da Emergência de 
saúde pública decorrente do Corona vírus (COVID-19), o município de Arenápolis tem 
envidado todos os esforços para promover melhorias na assistência médica dos pacientes 
diagnosticados e confirmados com COVID-19.  
    
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de  tem como objetivo suprir de 
forma adequada à missão proposta pelo SUS, no que se refere ao atendimento nos 
serviços de Atenção Hospitalar na Média e Alta Complexidade, principalmente ao 
atendimento no P.A – Pronto Atendimento,  à disposição de sua população, facilitando o 
acesso, além de propiciar um fluxo adequado de agilidade e resolutividade no 
atendimento, com vistas na melhoria do conforto no atendimento, assim como, buscar 
a promoção da dignidade e respeito ao usuário do SUS. Além disso, essa é a Unidade 
de Saúde referência para o COVI-19 no município. 
 Considerando que a nossa Carta Magna preceitua que a saúde é direito de todos e 
dever do estado (art. 196, da CF/88), e que, nesse diapasão, a Lei 8.080/90 (LOS- Lei 
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Orgânica da Saúde) delineia os princípios do Sistema Único de Saúde, reconhecendo em 
seu artigo 2º que o direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 
 Considerando que entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), de 
acordo com a lei supramencionada, está a universidade de acesso, a integralidade da 
assistência, a preservação da autonomia das pessoas, a igualdade, o direito à informação, 
a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 
pelo usuário e a resolubilidade. 
Considerando que para um pleno funcionamento dos atendimentos da Unidade Hospitalar 
é imprescindível que na Unidade tenha medicamentos específicos para proceder as 
administrações de acordo com os diagnósticos médicos e indicações das patologias.  
 Considerando que a falta desses medicamentos e insumos na Unidade 
Hospitalar, pode acarretar os atendimentos à população do município e com risco de 
morte a não administração de medicamentos em algumas situações e bem como os 
materiais hospitalares necessários aos atendimentos;  

Diante de todo o exposto, encaminhamos o processo, versando sobre Aquisição das 
Vitaminas para suprir as demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Arenápolis.  
 
3- DA ESPECIFICAÇÃO 
 
ITEM MEDICAMENTO QUANT 

 
VALOR 

DA DOSE 
MARCA VALOR 

UNIT. 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMAD
O 

001 VITAMINAS (ACIDO 
ASCORBIDO 1G + ZINCO 40 
MG + VITAMINA D3 10.000 UI) 

4.000 MIL 
DOSES 

14 CAP.  1,04 58.240,00 

 
4- DO VALOR ESTIMADO 
 

O Valor estimado  para 56.000,00 mil Capsulas é de R$ 58.240,00 (cinquenta e oito 
mil e duzentos e quarenta reais). 
 
5- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

Para pagamento da prestação dos serviços será utilizado os recursos:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 
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CÓD. RED 0454- 06.001.10.122.0034.2103.33.90.32.00.00- material de 
distribuição gratuita  
FONTE ____ 
 
6 -ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

Durante o período de Vigência do Contrato, os serviços serão acompanhados e 
fiscalizados pelo fiscal de contrato e o  Secretário Municipal de Saúde. 
 
7– PAGAMENTO 
 

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão 
da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário responsável 
pela secretaria. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento das 
entregas dos medicamentos. 
 
8- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A contratada deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que 
rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 

O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como 
os encargos (frete, impostos, taxas, etc...). 
 
 

Arenápolis– MT, 05 de Abril de 2021. 
 

 
______________________________ 
LUIZ MARCIO LEITE DE OLIVEIRA 

CPF nº 003.308.351-73 
       SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2021 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
 

Sessão Pública: __/___/2021, às ___:00  (     ) horas. 
Local:Paço Municipal - Sala de Sessões da CPL–Rua Presidente Costa e Silva, nº 
105/E esquina com a Rua Castelo Branco, Bairro Vila Nova- Arenápolis-MT. 
 
 IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
NOME DA EMPRESA: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ:  

ENDEREÇO: 
BAIRRO: CIDADE: 
CEP: E-MAIL: 
TELEFONE: FAX: 
BANCO:  CONTA BANCÁRIA Nº.: 
AGÊNCIA Nº: 
 
Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 
___/2021, cujo objeto é a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS/ VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + ZINCO 40 MG + VITAMINA D3 
10.000 UI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, COMO MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS –MT. 
 

ITEM MEDICAMENTO QUANT. UNIDADE MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
001 

 
VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + 
ZINCO 40 MG + VITAMINA D3 10.000 UI) 

 
56.000 

 
CAPSULA 

 

  

 
 
VALOR TOTAL DE R$- _____________(_______________). 
 
* Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
* Início da prestação de serviço: na Ordem de Serviço. 
* DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) serviço(s) ofertado(s) atende(m) todas as 
especificações exigidas no Anexo I. 
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Local e data. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
(nome da empresa/CNPJ e assinatura ) 
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ANEXO III 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº  ___/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

 
 
O Sr............................................................................................... portador do 
CPF.............................. residente e domiciliado à ......................, bairro........, na cidade de 
..............CEP, DECLARA, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que 
não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para 
este certame licitatório no Município de Arenapolis– Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial  
Nº ___/2021. 

 
 
 Local e data, 
 
 
 
_________________________________________________ 
     (assinatura e identificação)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 
 

 
Rua Presidente Costa e Silva, 105/E, esquina com a Rua Castelo Branco – Vila Nova, Fone: (65) 3343 -1105 

CEP 78.420-000 – Arenápolis/MT 
www.arenapolis.mt.gov.br 

 
 

ESTADO  DE  MATO  GROSSO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 

CNPJ: 24.977.654/0001-38 

ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2021 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
    Através do presente, credenciamos o(a) 
Sr.(a).........................................................................., portador(a) do RG n.º..........................e  
do CPF n.º.........................., residente e domiciliado a Rua.........., bairro....., na cidade de 
......................., CEP................., a participar da licitação instaurada pelo Município de 
___________ – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão Presencial n.º ___/2021, na 
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
Empresa....................................., inscrita no CNPJ..............., bem como formular propostas, 
ofertar lances verbais, renunciar direitos, renunciar ou desistir de recursos e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
 

 
 

    ................., ......... de ...................   de 2021. 
 
 

 
 
 

_______________________________ 
      (assinatura e identificação)  

     
( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
O Sr..............................................................................................., portador do 

CPF Nº.......................... e RG ..................., residente à 

...................................................................., declara, em conformidade com a Lei 

nº10.520/02, que cumpre  todos os requisitos para habilitação em certame licitatório no 

Município de ARENAPOLIS– Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial  Nº 

____/2021. 

 
 

 
    ................., ......... de ...................   de 2021. 
 
 
 
 

                        _______________________________ 
(assinatura e identificação) 

 
 

( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2021. 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÂO CONTRARIA O 
DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA CF/88 

 
 

 
 
 A empresa _________________________________, CNPJ______________, situada 
na __________________________________, nº_______, bairro_______________, 
cidade de __________________- MT, por seu representante legal Senhor 
__________________________, CPF_________________, RG__________________, 
declara, sob as penas da lei, que suas atividades não contraria o disposto no art. 7, 
XXXIII, da Constituição Federal.  
 
 
  O que declaramos acima e verdade e por isso damos fé.  
 
 
 
 ______________________-_______, ____ de ___________de 2021.   
 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL 
Diretor 
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ANEXO VII 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° ___/2021 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ 
VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + ZINCO 40 MG + VITAMINA D3 10.000 
UI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, COMO MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS –MT. 
 
EMPRESA: ___________________________ 
 
CNPJ n°: ____________________________ 
 
Endereço: _______________________ 
 
e-mail:_______________ 
 
Cidade: Estado:____________________ 
 
Telefone: Fax:______________________ 
 
Recebemos, através do acesso à página www.arenapolis.mt.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local:_______________________ , de _________________de 2021. 

 
_____________________________________ 

Assinatura 
Nome:____________________________ 

 
Senhor Licitante, 
Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Arenápolis-MT e o participante, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por 
meio do fone/fax: (65) 3343-1105 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitações 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 à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos 
disponibilizados acerca do processo licitatório 
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ANEXO VIII 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2021. 

 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA 

BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO 
(LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14/12/2006) 

 
 
 
A empresa:________________, CNPJ n, tendo como representante o 
Senhor:______________, portador do RG: ________ e do CPF nº. _____________ .Para 
fins de participação no Pregão Presencial ___/2020, declaramos sob as penas da lei, 
que nossa empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, para seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base 
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
 
__________ _____ de _______________________ de 2021. 
 

______________________________________________ 
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
(papel timbrado da empresa) 
 
( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO IX 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2021. 
 

MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMAIL DA EMPRESA PARA RECEBIMENTO 
DE NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÕES OU QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO DO 

CONTRATANTE 
 

 
 
A empresa:________________, CNPJ n, tendo como representante o 
Senhor:______________, portador do RG: ________ e do CPF nº. _____________ .Para 
fins de participação no Pregão Presencial ___/2021, declaramos para os devidos fins 
de direito, que qualquer notificação, intimação, informação poderá ser feita junto ao 
endereço eletrônico da empresa email oficial:......................................, telefone (  )...... 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
 
__________ _____ de _______________________ de 2021. 
 

______________________________________________ 
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
(papel timbrado da empresa) 
 
( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO X 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº       /2021 
 
 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS , Estado de Mato Grosso, com sede administrativa 
na Rua Presidente Costa e Silva, nº 105/E, Vila Nova, ARENÁPOLIS – MT, inscrita no 
CNPJNº 24.977.654/0001-38, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. 
EDERSON FIGUEIREDO, brasileiro, portador da RG: 1198644-1 SSP/MT, e CPF Nº: 
840.204.151-53, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a 
empresa....................................................... situada na Rua ............................, 
nº............, Centro,............................. – MT., neste ato representada pelo seu 
proprietário Sr. ....................................., brasileiro, casado/solteiro, 
..........................(comerciante), CPF ............................. e RG ......................, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de 
prestação de serviços laboratoriais, com fulcro na Lei do Pregão n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada 
pelas Leis nºs.  8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº___/2021 do PREGÃO PRESENCIAL  nº ___/2021,  
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1- O presente contrato por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS/ VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + ZINCO 40 MG + 
VITAMINA D3 10.000 UI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, 
COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA MUNICÍPIO DE 
ARENÁPOLIS –MT, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições 
e especificações descritas abaixo: 

ITEM MEDICAMENTO QUANT. UNIDADE MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

001 VITAMINAS (ACIDO ASCORBIDO 1G + 
ZINCO 40 MG + VITAMINA D3 10.000 UI) 

 
 

  
  

 
 

Contrato de fornecimento que fazem entre si, de um lado o 
Município de ARENAPOLIS-MT e do outro A Empresa 
........................................................................ 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EMBALAGEM 
 
2.1. Os medicamentos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas 
quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o 
transporte da origem ao destino. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ROTULAGEM 
 
3.1. O medicamento deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo 
das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e 
indelével, as seguintes informações: 
a) Identificação do produto, inclusive a marca; 
b) Nome e endereço do fabricante; 
c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote; 
d) Número do Registro no órgão competente; 
e) Peso líquido; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS 
 
4.1. Os medicamentos, que será recebido pela Secretaria de Saúde, deverá, 
obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições exigidas no edital e no 
instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria. 
4.2. É, também, da inteira responsabilidade da Secretaria de Saúde o condicionamento e 
guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, 
cabendo a estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos 
procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS 
 
5.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias do presente contrato  é no valor 
total de R$ 00,00 (   ), obedecida a classificação no Pregão  Presencial  nº  
___/2021,  especificadas, detalhadamente,  na ata  de julgamento  de  preços,  
atualizado  por  Despacho homologatório do Sr. Prefeito Municipal, datado de __/__/____. 
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta contrato, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº ____/2021, 
que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso. 
5.3. O  preço  unitário  a  ser  pago  será  o  constante  da  proposta  apresentada  no  
Pregão Presencial nº___/2021 pela empresa constante do presente contrato e 
homologada através do despacho referido no item anterior. 
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CLÁUSULA  SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 dias após a 
emissão da fatura, através da conta corrente da empresa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
 
7.1. A Pregoeira e a Equipe de Apoio poderá, a qualquer tempo, rever os preços 
registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no  inciso  V do  Art.  15  da  Lei 8.666/93  com as alterações  posteriores,  ou 
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado 
atacadista. 
7.2.  Os  preços  registrados  poderão  ser  majorados,  em  decorrência  de  fato  
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-
financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao Gabinete do 
Secretário de Saúde. 
7.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas  
analíticas,  que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, 
notas fiscais de aquisição, matérias primas  ou  de  outros  documentos julgados 
necessários – que embasaram a oferta de preços por   ocasião da classificação e as 
apuradas no momento do pedido. 
 
CLÁUSULA OITAVA  - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO 
 
8.1. A empresa deverá entregar os medicamentos nas dependências da Secretaria 
Municipal de Saúde do  Município  de Arenapolis/MT,  localizada  na  Castelo 
Branco s/nº-Vila Nova, na  cidade  de Arenapolis, Estado de Mato Grosso,  ou  
em  local a ser determinado pelo Secretário Municipal de Saúde previamente acordado 
com a empresa fornecedora dos medicamentos até a data da formalização do contrato a 
que se destine. 
8.2. Prazo de entrega: 
8.2.1. O fornecedor deverá entregar os medicamentos solicitados no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos a contar a partir da emissão da ordem de fornecimento. 
8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do  
vencimento,  só  iniciando  e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração 
Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro 
dia útil subseqüente. 
8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às 
penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA  - CONTROLE DE QUALIDADE 
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9.1. A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação à descrição, 
características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será 
procedida por ocasião da entrega e, sempre que os técnicos da Secretaria de Saúde 
julgarem  necessária,  poderão  exigir  testes  ou  comprovação  técnica através da análise 
de amostras colhidas, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas 
decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos. 
9.2 Os procedimentos para  avaliação  do  controle  de  qualidade  dos  produtos  que 
fizerem necessários serão efetuadas por laboratório de controle de qualidade devidamente 
capacitada e de referência do Ministério da Saúde indicados pela Secretaria de Saúde que 
emitiram o respectivo laudo técnico de controle de qualidade dos produtos ou o não 
cumprimento de exigências constantes da respectiva Ata de Registro de Preços. 
9.3.  Na hipótese de o materiais/produto  não  corresponder  às  exigências  previstas  no  
edital  do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à 
substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando de logo 
entendido que a Secretaria de Saúde aceitará apenas uma única substituição, sem 
qualquer ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
9.4. Em caso de troca do produto, em  função do  que se  contêm no  item  anterior, 
todos  os custos  de armazenagem incluindo  carga,  descarga  e  movimentação de 
estoque relativo ao período, deverão correr por conta exclusiva do fornecedor. 
9.5. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela Secretaria de Saúde, não exclui a 
responsabilidade da empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto 
entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados  em  cláusula própria 
constante do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 
 
10.1. O presente contrato ora firmada entre o Município de ARENÁPOLIS e a empresa 
referida no preâmbulo deste instrumento, terá validade até o dia ___/___/2021, 
contados a partir da data de sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal 
de ARENAPOLIS,  poderá aplicar as seguintes sanções administrativas: 
11.1.1  ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 
para os quais tenha concorrido; 
11.1.2  MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) 
sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso 
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injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor 
ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o 
recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente; 
11.1.3 SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
10.1.4  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
11.2 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 
entrega do objeto. 
11.3 - A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 19.1, poderá ser imposta 
cumulativamente com as demais. 
11.4-  A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 
11.5 – A desistência da CONTRATADA de executar o objeto do contrato 
acarretara para a mesma a Multa deR$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
11.6 – As multas aplicadas nos termos destas cláusulas serão em primeiro lugar 
descontadas dos créditos da CONTRATADA, e, não havendo créditos, serão pagas na 
Tesouraria do Município, em 05 (cinco) dias.  
11.7– O não pagamento no prazo estipulado implicará na inscrição em dívida ativa e 
cobrança judicial.  
     
CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA  - RESCISÃO DO CONTRATO 
 
12.1. O contrato poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito: 
12.1.1. Pela Prefeitura Municipal de ARENÁPOLIS, em despacho fundamentado do seu 
Gestor. 
12.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 
de Preços. 
12.1.3. Se o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido e a 
unidade requisitante não aceitar sua justificativa. 
12.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de 
presente contrato. 
12.1.5. Em  qualquer  das  hipóteses  de  inexecução  total ou  parcial  do contato 
decorrente deste contrato. 
12.1.6. Os  preços  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  no 
mercado. 
12.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 
Prefeitura Municipal. 
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12.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado. 
12.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas no presente contrato. No caso, a 
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades 
previstas na cláusula XI. 
12.3. A  comunicação  do  cancelamento  dos  preços  registrados,  nos  casos  previstos 
no item 13.1.1 será feita pessoalmente  ou  por  correspondência com  aviso  de 
recebimento,  juntado-se  o  comprovante ao  expediente administrativo que tiver dado 
origem ao registro de preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TERMO CONTRATUAL 
 
13.1. A recusa da adjudicatória em assinar o contrato, o Termo Contratual e retirar a 
ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis 
das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações 
posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado contrato 
com o ofertante do menor preço, subseqüente, se houverem outros detentores na 
presente  ata, ou promover nova licitação. 
13.2. O edital do Pregão Presencial nº ___/2021, integra a presente ata, 
independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou 
interpretações. 
13.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação serão indicadas em 
momento oportuno no processo de utilização pela Secretaria Municipal de Saúde: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 
CÓD. RED 0454- 06.001.10.122.0034.2103.33.90.32.00.00-  
material de distribuição gratuita  
FONTE ____ 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1.  Este contrato é regida pela lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, no que 
for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 
direito. 
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15.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega 
previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 
15.3.  Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, 
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante 
ou seu legítimo representante. 
15.4. As partes elegem o foro da Comarca de ARENAPOLIS, como domicílio legal, para 
qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento 
equivalente. 
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
ARENAPOLIS - MT, _____de________________ de 2021. 
 
 
______________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS-MT  
EDERSON FIGUEIREDO 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
_____________________________ 
EMPRESA 
NOME DO RESPONSAVEL 
CNPJ 
 
____________________ 
FISCAL DE CONTRATO 
NOME 
PORTARIA ___/2021 
 
 
 
 
Testemunhas:  
Nome:                                                                              Nome: 
CPF:                                                                                  CPF:                                                                     

 
 

 


