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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2011 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 

PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2011 
 

Modalidade: PREGÃO N° 16/2011 
Tipo: Menor Preço (POR ITEM) 
Regime de execução: Empreitada por preço por item 
Interessada: Prefeitura Municipal de Rio Branco - MT 
Autora: Comissão Permanente de Licitação 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, em atendimento ao Convênio Federal 407/2009, 
conforme especificações contida no Anexo I do Edital, para atender o Hospital Municipal de 
Rio Branco - MT. 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 A Prefeita Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que se encontra aberto na Divisão de Compras/Licitações, o Edital de Pregão 
Presencial de Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos, em atendimento ao Convênio 

Federal 407/2009, conforme especificações contida no Anexo I do Edital, para atender o Hospital 

Municipal de Rio Branco - MT pelo regime de execução por preço unitário, sendo o tipo de 
licitação a de MENOR PREÇO OU LANCE, regido em todos os seus termos pelas Leis Federais 
n.ºs 10.520 de 17 de julho de 2002, 8.666/93 de 23 de junho de 1993 alterada pela Lei 
Federal n.º 8.883/94 e introduções posteriores, Decreto Municipal n.º 045/2.006 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
1.0 - DO OBJETO: 
 
Registro de Preços para Aquisições futuras e parceladas de Aquisição de Medicamentos, em 
atendimento ao Convênio Federal 407/2009, conforme especificações contida no Anexo I do 
Edital, para atender o Hospital Municipal de Rio Branco - MT, conforme descrito no Anexo I. 
 
OBS: As empresas deverão necessariamente entrar em contato com o setor de licitação 
da Prefeitura, através do fone (65) 3257-1197/3257-1146 ou por email: 
setordecomprasrb@hotmail.com, estando a disposição dos fornecedores o programa 
MEDIADOR, para formalização da proposta em procedimento de CD ROM, visando gerar 
o programa do processo de licitação – ANEXO I, para a formalização da proposta. 
 
2.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação, que preencherem as condições de credenciamento e requisitos deste 
edital. 
 
3.0 - DO CREDENCIAMENTO: 
 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os documentos a seguir discriminados: 
Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da investidura. Tratando-se de 
procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a 
outorga. 
O representante legal e o procurador deverão se identificar exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará em imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
4.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo 
abaixo deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.ºs 1 e 2. 
 
4.1 - MODELO 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada 
em participar no Processo Licitatório n.º 031/11, na Modalidade Pregão (Presencial) n.º 
016/2011, da Prefeitura do Município de Rio Branco/MT., declaro pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação desta empresa. 
 
Local e data. 
 
Nome, RG e assinatura do representante legal. 
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A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em 2 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
NOME COMPLETO DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011 
DATA DE ABERTURA: 09/11/2011 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
 
ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
NOME COMPLETO DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011 
DATA DE ABERTURA: 09/11/2011 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
 
4.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
5.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
5.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada em dois formatos: Escrita e em Meio 
Eletrônico. 
 
5.1.1 - A proposta escrita deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado 
contendo os seguintes dados: 
5.1.1.1 - Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver; 
Número do processo e do Pregão; 
5.1.1.2 - Descrição do objeto da presente licitação, inclusive marca; 
5.1.1.3 - Preço unitário e total, por item em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
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e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
5.1.1.4 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.1.2 - A proposta por meio eletrônica: 
5.1.2.1 - Para a proposta por meio eletrônica o município disponibilizará em seu site ou por 
meio de email o arquivo denominado MEDIADOR, onde as empresas deverão entrar em 
contato com o departamento de licitações e requerer o arquivo base do anexo I, para através 
dele formular sua proposta, que deverá ser apresentado em meio eletrônico; 
5.1.2.2 – Realizada a proposta por meio do dispositivo eletrônico acima citado está deverá ser 
gravada em CD ROM; 
5.1.2.3 – O CD ROM, contendo a proposta deverá ser colocado no mesmo envelope, contendo a 
proposta escrita, onde o CD ROM deverá constar a identificação da licitante como CNPJ e 
Razão Social; 
5.1.2.4 – É de inteira responsabilidade da proponente a entrega de CD ROM  com o arquivo 
correspondente a proposta e apto a ser aberto, seus dados serão utilizados para fins de 
julgamento da proposta. 
 
6.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 
 
6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
6.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da respectiva ata da última eleição; 
6.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
6.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro  ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.2 - DA REGULARIDADE FISCAL 
 
6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
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6.2.2 - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual (relativos ao ICMS) da sede 
da licitante; 
6.2.3 - Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
6.2.4 - Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
6.2.5 – Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
6.2.6 - Certidão Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da União; 
6.2.7 - Certidão Negativa de Débito de Competência da Procuradoria Geral do Estado (PGE); 
 
6.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A AVALIAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 
 
6.3.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias da data de sua 
emissão. 
 
6.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
6.4.1 - Declarações da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho 
e declaração que não possui fato superveniente impeditivo: 
 
MODELO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoal 
jurídica), interessada em participar do processo licitatório, na Modalidade Pregão (Presencial) 
n.º 016/2011, da Prefeitura do Município de Rio Branco, declaro sob as penas da lei que a 
(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do trabalho, 
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7.º, da Constituição 
Federal. 
 
Local e data. 
Nome, RG e assinatura do representante legal. 
 
6.4.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. 
 
MODELO DE Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 
 
MINUTA DE DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
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Ref: (identificação da licitação) 
................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a).................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 
................................ e do CPF nº ......................................DECLARA, para fins do disposto no § 2º do 
artigo 32 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer 
esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, 
sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na 
presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 
.................................................................................. 
(data) 
........................................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 
 
 
8.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
pelo comprovante de registro cadastral da Prefeitura de Rio Branco,  para participar de 
licitações junto ao Município de Rio Branco no ramo de atividade compatível com o objeto do 
certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados no 
subitem 6.2  do item 6, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se 
apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de 
apresentação das propostas. 
 
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (trinta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
9.0 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 
duração mínima de 30 minutos. 
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Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, em envelopes separados, da proposta de preços e 
dos documentos de habilitação. 
 
9.1 - A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 
9.2 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
 
9.3 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). Em 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
9.4 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formularem lances de forma seqüencial a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 
 
A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,05 (cinco centavos). 
 
9.5 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
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9.6 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 
 
9.7 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
 
9.8 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.9 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
9.9.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
9.9.2 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser sanadas em sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
Substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil 
de informações. 
 
9.9.3 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 8.0, a Pregoeira, se 
necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de fornecedores do Município de Rio Branco - 
MT. 
 
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.9.4 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 
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autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
9.9.5 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06 
 
9.9.5.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados os seguintes: 
 
a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não 
estiver amparada por esta lei complementar. 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após 
a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito 
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micros empresas e 
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta. 
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.10 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste edital, serão inabilitadas. 
 
9.11 – As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
9.12 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição pertinente 
à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, negativa. 
 
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
 
10. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 
 
10.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
10.5 - O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importar a invalidade apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
Ordem de Fornecimento acompanhada do seu pré-empenho e deverão ser entregues no 
Almoxarifado Central da Prefeitura, sito à Rua Cerejeiras, 90 - Fidelândia, no horário das 
08h00min às 13h00min, de segunda à sexta-feira. 
 
11.1 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de transportes, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e das mercadorias. 
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11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor responsável pelo 
recebimento do objeto licitado. 
 
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
12.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT, conforme 
programação da Secretária Municipal de Finanças, após a entrega dos produtos e a 
apresentação da nota fiscal de venda, mediante a comprovação da CONTRATADA de sua 
regularidade com a Seguridade Social “INSS” e para com o “FGTS”, sob pena do pagamento não 
ser efetuado. 
 
12.2 - O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO: 
 
A empresa vencedora da presente Licitação, ao ser convidada a assinar o Contrato de 
fornecimento, deverá fazê-lo no prazo máximo de 48 horas, sob pena de não o fazendo 
importar em preclusão do direito a contratação sendo convocada a segunda classificada. 
O Contrato de fornecimento a ser assinado, terá validade pelo período de 3 (três) meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 12 meses, caso a 
quantidade prevista no Anexo I deste Edital, caso não seja consumida neste período, o saldo 
remanescente será estornado pelo Setor competente da municipalidade, em caso de falta, 
poderá ser aditado em até 25 (vinte e cinco) por cento, nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/93. 
Em conformidade com o disposto no Inciso XII do Art. 78, da Lei 8.666/93, com as introduções 
da Lei 8.883/94, e alterações posteriores, o Contrato de fornecimento poderá ser rescindido a 
qualquer tempo, por ato unilateral do Chefe do Executivo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa à proponente vencedora. 
 
13.1 - VI - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:- 
 
Para suprir as despesas da presente Licitação, serão utilizadas verbas das seguintes 
Classificações Orçamentárias:- 
 
COD. REDUZ. (442) – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
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14.1 - Ficará impedida de licitar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
14.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, garantido o exercício da 
prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro de fornecedores. 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.   
 
15.2 - O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E (Diário Oficial do Estado), 
D.O.M (Diário Oficial do Município) e no Site da Prefeitura www.riobranco.mt.gov.br . 
 
Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no diário 
Oficial do Município. 
 
15.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada mediante protocolo, na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a entrega, ultrapassado este prazo sem a 
retirada dos documentos, os mesmos serão incinerados. 
 
15.4 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital que decidirá no prazo de 1 (um) dia 
útil. 
 
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
A cópia completa deste edital poderá ser solicitada pelo site www.riobranco.mt.gov.br Caso a 
empresa deseje retirar o edital impresso, deverá procurar o Depto. de Licitações e Contratos 
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no prédio do Paço Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia 
de recolhimento. 
15.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
15.6 Fazem partes integrantes deste edital: 
Anexo I – Planilha dos Produtos a serem adquiridos; 
Anexo II – Minuta do Contrato 
 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Fórum da Cidade de Rio Branco, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

Rio Branco-MT, 24 de Outubro de 2011. 
 

VANDERLÉIA RODRIGUES ALVES 
Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011 

ANEXO I 
 

Planilha dos Produtos a serem adquiridos: 
 

Item Descrição UN. Quant. 
Valor 
Total 

Valor 
Total 

01 ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100MG UD       125   
02 ACIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5MG UD        25   
03 AGUA PARA INJEÇÃO N.A (AMPOLA 500 ML) UD        25   
04 ÁGUA PARA INJEÇÃO N.A (AMPOLA DE 10 ML) UD    5.000   
05 ÁGUA PARA INJEÇÃO VV(N.A AMPOLA 5ML) UD    5.350   
06 ALBENDAZANOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400MG UD        50   
07 ÁLCOOL ETILICO 70% SOLUÇÃO  A 70% M/VO UD       340   
08 AMOXICILINA CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG UD       125   
09 AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML UD        50   
10 AMPICILINA  SÓDICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJET UD        85   
11 AMPICILINA SÓDICA PÓ INJETAVEL  1GR UD       250   
12 AZITROMICIDA COMPRIMIDO 500MG UD    1.500   
13 BENZILPECILINA PROCAINA. + BENZILOPECILI UD       250   
14 BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPE UD       500   
15 BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPE UD       125   
16 BICARBONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL 1 UD        38   
17 BROMETO DE IPRATROPIO  SOLUÇÃO INALANTE UD        38   
18 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG UD       139   
19 CAVERDILOL COMPRIMIDO 25 MG. UD       125   
20 CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) CAPSUL UD       150   
21 CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) SUSPEN UD       125   
22 CEFTRIAXONA PO PARA SOLUÇÃO INFETAVEL 500MG UD       750   
23 CLORETO DE POTÁSSIO  SOLUÇÃO INJETÁVEL A UD        50   
24 CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL A 20% UD        33   
25 CLORIDRATO DE EPINEFRINA OU HEMITARTARAT UD       100   
26 CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% UD       500   
27 CLORIDRATO DE RANITIDINA COMPRIMIDO 150MG. UD       375   
28 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOLUÇÃO INJETÁV UD       500   
29 CLORIDRATO LIDOCAÍNA GEL 2% UD        25   
30 DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4MG UD       500   
31 DEXAMETASONA CREME 0,1% UD       500   
32 DEXAMETASONA ELIXIR 01,1MG/ML UD        75   
33 DIAZEPAN COMPRIMIDO 5MG UD       250   
34 DIAZEPAN SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML. UD       125   
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35 DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25MG UD        50   
36 DINITRATO ISOSSORBIDA 5 MG UD       250   
37 DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL 500MG/ML UD       200   
38 DIPIRONA SODICA SOLUÇÃO ORAL 500MG/ML UD    1.800   
39 FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100MG UD        75   
40 FLUCONAZOL CAPSULA 150MG UD    1.250   
41 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG UD       125   
42 FUROSEMIDA SOLUÇÃO INJETAVEL 10MG/ML UD       125   
43 GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5MG UD       125   
44 HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25MG UD        25   
45 HIDROXIDO DE MAGNESIO E HIDROXIDO DE ALU UD        75   
46 IMUNOGLOBULINA ANTI D (RH) SOLUÇÃO INJET UD          2   
47 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORA UD       450   
48 MALEATO DE ENALAPRIL  COMPRIMIDO 5MG UD       250   
49 MALEATO DE ENALAPRIL COMPRIMIDO 20MG UD       250   
50 MEBENDAZANOL COMPRIMIDO 100MG. UD        50   
51 MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML UD        50   
52 METILDOPA COMPRIMIDO 250MG UD       213   
53 NIFEDIPINO CAPSULA 10MG. UD       250   
54 OCITOCINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5UI/ML. UD       500   
55 OLEO MINERAL FRASCO 100ML. UD        25   
56 OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG UD    1.000   
57 OMEPRAZOL PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 40MG UD        50   
58 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG UD    1.000   
59 PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML. UD       100   
60 POLIVITAMINICO COMPRIMIDO PARA USO EM NU UD       250   
61 POLIVITAMINICO INJETAVEL PARA USO EM NUT UD       750   
62 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG. UD        50   
63 PROMETAZINA 25MG/ML INJ. UD        90   
64 PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML UD        90   
65 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO PARA SOLUÇ UD       500   
66 SORO RINGER COM LACTATO  - SOLULÇAO INJE UD       700   
67 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA  PÓ P UD       250   
68 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 + 08MG/ UD       150   
69 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSPENSAL UD       125   
70 SULFATO DE ATROPINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0, UD       250   
71 SULFATO DE GENTAMICINA SOLUÇÃO INJETÁVEL UD  10.000   
72 SULFATO DE GENTAMICINA SOLUÇÃO INJETÁVEL UD    2.000   
73 SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40MG  FE++ 300mg UD        25   

 
Valor do lote R$ _______(...) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011 

ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2011 - PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM 
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEDERAL 407/2009, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO BRANCO E A FIRMA ____________ 
 
Pela presente Minuta de Contrato, objeto do Pregão Presencial nº 016/2011 – Registro de 
Preços, para Aquisições futuras e parceladas de Medicamentos e Materiais Permanentes para 
o PSF I E II, como também a aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal de Rio 
Branco – MT, pelo regime de execução por preço unitário, sendo o tipo de licitação a de menor 
preço ou lance, regido em todos os seus termos pelas Leis Federais nºs 10.520 de 17 de julho 
de 2002, 8.666/93 de 23 de junho de 1993 alterada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e 
introduções posteriores, Decreto Municipal n.º 045/2.006, Decreto nº 32/2011 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, de um lado a Prefeitura Municipal de Rio Branco - 
MT, estabelecida à Avenida Cerejeiras, nº 90, Inscrita no CNPJ sob o nº 15.023.997/0001-72, 
Cep 78.275-00, neste ato representado pela Prefeita - Sra. Neuza Maria de Souza Silva, 
brasileira, casada, professora aposentada, Portadora da Cédula de Identidade RG. 102.554 
SSP/MT, e do CPF n.º 112.141.391-91, a seguir denominada CONTRATANTE, e de outro lado 
a empresa...........Inscrita no CNPJ sob o nº...... e Inscrição Estadual nº......, com sede à rua........., na 
Cidade de......., Estado de ___________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
representada pelo Sr......., residente e domiciliado na Cidade de......,Estado ........, têm entre si 
justos e acertados as Cláusulas abaixo, que reciprocamente se comprometem a cumprir e a 
respeitar:- 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Constitui objeto deste Contrato, o fornecimento por parte da CONTRATADA, de Medicamentos 
para o Hospital Municipal, conforme discriminação abaixo: 
 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$.............. (________________), 
que deverá ser efetivado 21 dias após a entrega e emissão das notas fiscais apresentadas pela 
CONTRATADA. 
A execução do Contrato, será de forma parcelada, definida pela necessidade dos PSF I e II, e 
Hospital Municipal de Rio Branco - MT. Toda vez que a Prefeitura necessitar, comunicará a 
CONTRATADA, que deverá efetuar a entrega dentro de 05 (cinco) dias da solicitação. O prazo 
de fornecimento será de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 12 meses. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
Os preços poderão ser REPACTUADOS visando o equilíbrio econômico-financeiro, porém, não 
será aceito reajustes para Contratos com periodicidade inferior a 12 meses, conforme Lei 
Federal 10.192/01. A repactuação de preços deverá ocorrer com base na Nota Fiscal de 
compra a época da apresentação da proposta, comparando-se com a Nota Fiscal de compra a 
época do fornecimento, devendo o proponente vencedor requerer a Prefeitura Municipal de 
Rio Branco com 05 dias que anteceder o fornecimento. A mesma regra se aplicará no caso de 
redução de preços no mercado. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
Os encargos sociais, com funcionários, como adicional de insalubridade, periculosidade, horas 
extras cobradas, ficarão por conta exclusivamente da CONTRATADA, também se 
responsabilizará pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
O controle de recebimento dos materiais, ficará a cargo da Comissão de Recebimento de 
Materiais, que acusará o recebimento provisório e definitivo. A fiscalização ficará a cargo dos 
Senhores Elmadam Rodrigues de Almeida e Jailton Alves da Silva. Quando da emissão das 
Notas Fiscais, as mesmas deverão ser encaminhadas ao funcionário autorizado, para que seja 
realizada a conferência, somente depois de carimbada e assinada, será encaminhada ao Setor 
de Contabilidade para sua liquidação e posterior pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
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Para suprir as despesas do presente Contrato, serão oneradas verbas das seguintes dotações 
orçamentárias, suplementadas se necessário for: 
 
COD. REDUZ. (442) – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
O presente Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, tendo o seu término previsto 
para...................., sendo que no final do Contrato, havendo saldo será estornado. 
 
A - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:- 
 
1º - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e 
alíneas deste artigo 65. 
2º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato.....Art. 65, § 1º. 
3º - Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
Art. 65, § 6º. 
4º - Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. Art. 66. 
5º - O direito de acompanhar e fiscalizar por representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. Art. 67. 
6º - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Art. 69. 
7º - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. Art. 70. 
8º - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. (art. 71 “caput”). § 1º - A inadimplência do 
contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 
9º - A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato. Art. 76. 
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10º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77. 
11º - O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste contrato implicará nas 
consequências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei. 8.666/93. 
 
B - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA: 
 
1º - Em caso de rescisão, com base nos incisos  XII e XVII do Art. 78, sem que haja culpa do 
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a:- 
I   -   devolução de garantia se for o caso; 
II  -   pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III -   pagamento do custo da desmobilização. 
 
2º - Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, 
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1º do art. 65 desta Lei. 
3º - Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que 
seja normalizada a situação, Art. 79, inc.XV. 
4º - Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 
79, § 5º. 
5º - Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver executado até a data 
em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não 
lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art, 59, § único. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
O proponente consagrado pelo Adjudicatório, deverá assinar o Contrato em 48 hs. a contar da 
intimação do ato. Àquele que manifestamente se negar a cumprir sem motivo justo, importará 
em preclusão do direito de contratar, sendo então chamado o segundo classificado e assim 
sucessivamente. Conforme Art. 78, inciso XII, este Contrato poderá ser rescindido a qualquer 
tempo, por ato unilateral do Chefe do Executivo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
SANÇÕES, MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL: 
 
Art. 87 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:- 
I   -   Advertência; 
II  -   Multa, correspondente a 10% do valor Adjudicado; 
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III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; esse período será apurado em 
processo Administrativo; 
IV  -  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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos incisos IV deste artigo é de competência 
exclusiva do Secretário Municipal de Administração, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerido após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
No caso de inadimplemento das obrigações, as partes elegem desde já o Fórum da Cidade de 
Rio Branco, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
ressalvando desde já os direitos da Administração, previstos no Art. 55, inciso IX, da Lei 
8.666/93. 
  E por estarem concordes ao presente, mandaram digitar em três vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas que assinam juntamente com os Contratantes. 
 

Rio Branco-MT, ____ de ______________ de 2011. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT 
CNPJ/MF : 15.023.997/0001-72 
NEUZA MARIA DE SOUZA SILVA 
Prefeita /Contratante 
 
 
Nome : ____________________ 
C.N.P.J/MF : _____________________ 
CONTRATADO (A) 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:__________________________       Assinatura:__________________________ 
Nome:      Nome: 
C.P.F. nº       C.P.F. nº 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2011 DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 031/2011 
 
Aos ... (...) dias do mês de ...... do ano 2011, autorizado pelo processo de Pregão Presencial nº 
016/2011, Processo nº 031/11, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo 
com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal 
nº 45/2006, aplicando-se no que couber a Lei Federal 10.520/02, que conjuntamente com as 
condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração 
Municipal e a Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata: 
 
1.0 Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: -------------, CNPJ 
nº-------- representado pelo seu ---------, Sr. ----------- (qualificação), à saber: 
 
1.1 Descrição 
 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

   
 
 

   

 
VALOR TOTAL DOS ITENS = R$ ---------(------------------------------). 
 
1.2 A Secretaria Municipal de Saúde efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de 
contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile. 
 
1.3 O prazo para entrega dos produtos será de 5 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento, pela detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de 
fornecimento representado pela correspondente NOTA DE PRÉ EMPENHO OU CONTRATO, no 
endereço e horário constante do Edital. 
 
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, em 21 dias após o recebimento 
definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura 
acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da seguridade social. 
 
1.5  Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos 
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 
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 1.6 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo 
será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente 
aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório. 
 
1.7 As embalagens (individuais/caixas, etc, conforme descrição do item) deverão conter as 
seguintes informações: nome do produto, lote, peso, procedência, data de 
fabricação/produção, data de validade, nome do fabricante, rótulo e apresentar-se conforme o 
requisitado. 
 
1.8 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Unidade 
Orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:- 
 
COD. REDUZ. (442) – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1.9 Este instrumento de registro de preços não obriga a Secretaria Municipal de Saúde a 
firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
1.10. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções: 
 
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 
(vinte e quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no subitem 1.3, até o limite de 10% 
(dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não 
entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos medicamentos/materiais, caso este 
não atenda o disposto no subitem 1.6. 
 
 
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 05 
(cinco) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada 
a ampla defesa e o contraditório. 
 
1.11 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração 
e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do 
interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
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1.12 A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial nº016/2011 - Processo nº 031/11. 
 
1.13 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 016/2011, minuta do Contrato e da Nota de 
Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar 
as presentes disposições. 
 
1.14 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão 
dirimidas no Fórum da cidade de Rio Branco – MT, esgotadas as vias administrativas. 
 
1.15 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela 
Excelentíssima Senhora Neuza Maria de Souza Silva, Prefeita Municipal de Rio Branco, e pelo 
Sr. ---------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.  
 

NEUZA MARIA DE SOUZA SILVA 
 - Prefeita - 

 
EMPRESA VENCEDORA 

DETENTORA DA ATA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:____________________       Assinatura:__________________________ 
Nome:         Nome: 
C.P.F. nº          C.P.F. nº 
 

 
 

Rio Branco-MT, ____ de ______________ de 2011. 


