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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 
PREGÃO Nº 09/2021 

MODO DE DISPUTA ABERTO 
 

Processo nº: 90/2021 
Modalidade: Pregão  

Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 

Da entrega das 
Propostas: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do 
dia 08/12/2021 às 09h00min horas.  

DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 
20/12/2021 às 09h00min horas.  

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Á 
partir do dia 20/12/2021 às 10h00min horas. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á 
partir do dia 20/12/2021 às 14h05min horas. 

 Todos os horários serão seguidos pelo Fuso 
Horário do Mato Grosso 

Site para Realização 
do Pregão: https://bll.org/ 

Objeto:  Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de equipamento DR – Digitalizador de imagens 
Radiográficas. 

 
Data e Hora: 

 
 

Abertura da Sessão no dia  20/12/ 2021 às 14:05 horas - 
HORÁRIO DE MATO GROSSO. 
 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

1. INTRODUÇÃO. 

1.1. A Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, através da sua Chefe de 
Licitações e Contratos KESIA CRISTINA NUNIS DE CASTRO, designada pela Portaria 
nº 527/2021 de 26 de Agosto de 2021, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR PREÇO / POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus ANEXOS. A sessão será conduzida pelo PREGOEIRO 
OFICIAL do Município Senhor FERNANDO ARANTES CORREA DA COSTA e sua 
comissão de Licitação designados pela portaria nº 547/2021 de 03 de setembro de 
2021. 
1.2. O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da 
página BLL- Bolsa de Licitações  - on-line –www.bll.org.br. 
1.3.  O Pregoeiro será auxiliado pela sua equipe de apoio, conforme Portaria n.º 
547/2021 de 03 de Setembro de 2021, e obedecerá à disposição da Lei Federal n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
Junho de 1993 e alterações posteriores e ainda à Lei Complementar nº 123 de 14 de 
Dezembro de 2006; nº 147 de 07 de Agosto de 2014– Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, 
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Decreto 
Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro 
de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 124/2019 e 
Decreto Municipal nº 11/2021 e demais condições fixadas neste edital. 
 

2. DO OBJETO E DA RETIRADA DO EDITAL. 

2.1. Constitui objeto desta licitação, aquisição de equipamento DR – 
Digitalizador de imagens Radiográficas, de acordo com o Anexo IV – Termo de 
Referência e demais condições estabelecidas neste edital, do tipo MENOR PREÇO / 
UNITÁRIO. 
2.2. A descrição detalhada, contendo as especificações e quantidade do 
equipamento, está discriminada no Anexo IV (Termo de Referência) deste 
Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas 
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 
2.3. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através do site www.bll.org.br 
e/ou pedrapreta.mt.gov.br 
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3. DA PARTICIPAÇÃO. 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 
3.2. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação 
das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos 
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a 
recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO 
da proponente, no referido certame; 
3.3. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de 
seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas 
propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo 
estar em conformidade com as especificações do ANEXO IV (Termo de Referência); 
3.4. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a 
descritiva técnica constante do ANEXO IV (Termo de Referência); 
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 
10.520/02 e 8.666/93; 
3.6. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão 
participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo 
social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências 
deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que 
estejam devidamente credenciadas, através do site https://bll.org.gov.br. 
3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e 
horário limite estabelecido. 
3.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de 
proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus 
Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação 
mencionada em seu preâmbulo; 
3.9. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Pedra 
Preta - MT, em nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é 
o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão; 
3.10. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da 
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data marcada para início da sessão pública via internet; 
3.11. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: 
https://bll.org.br/ 
3.12. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na 
responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal 
e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico; 
3.13. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Pedra Preta-MT, promotora 
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que, por terceiros; 
3.14. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao 
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso; 
 
3.15. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas 

em qualquer das hipóteses a seguir elencadas: 
 
A) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 
B) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
C) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de 

contratar com o Município de Pedra Preta - MT; 
D) Que estejam reunidas em consórcio, sendo controladora, coligada ou 

subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
E) Estrangeiras que não funcionem no País. 
F) Dirigente, ou servidor Público Municipal, conforme o disposto na lei n° 

8.666/93, caso em que a contratada sujeitar-se-á as penalidades cabíveis. 
G) Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor 

público da Prefeitura Municipal de Pedra Preta –MT; 
 
3.16. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da 

senha privativa do licitante. 
3.16.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, 

compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à 
habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do 
Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

3.16.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, 
quando apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 
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respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 
tradutor juramentado neste país; 

3.16.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo 
quando expressamente permitidos no Edital; 

3.16.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como 
forma de ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 

3.16.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no 
certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os 
documentos apresentados; 

3.16.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as 
mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.16.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos 
e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo 
Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 

4.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento 
antes da data marcada para início da Sessão Pública via internet; 
4.2. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado 
no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://bll.org.br, a 
participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através deste, 
o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital. 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma 
eletrônica; 
4.4. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu 
cadastro deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o 
estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações na Lei 
Complementar 147/2014; 
4.5. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não 
terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, e 147/2014 mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e 
equiparadas; 
4.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
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lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
4.7. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas 
pelo e-mail contato@bll.org.br ou pelo telefone 041 3097-4600 
4.8. A declaração falsa de requisitos de credenciamento sujeitara o licitante às 
sanções previstas neste Edital e nas cominações legais do certame; 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS. 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
(https://bll.org.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 
exigidos no edital, proposta com a “descrição detalhada do objeto ofertado”, 
incluindo quantidade, preço, marca dentre outros (conforme solicita o sistema e 
anexo I – modelo de proposta Comercial), até o horário limite de início da Sessão 
Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-
se-á, automaticamente,  a etapa de envio dessa documentação; (conforme previsto 
no Art. 26 do Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019); 
5.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 
ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
5.3. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os 
insumos que o compõem, como despesas equipamentos, impostos, taxas, fretes, 
descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto desta licitação, sendo aceito apenas valores abaixo ou igual ao estimado; 
5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital; 
5.5. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico; 
5.6. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta 
de preços e lances inseridos em sessão pública; 
5.7. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus 
anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO III (Termo de 
Referência), prevalecerão às últimas; 
5.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
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processo licitatório; 
5.9. Os licitantes deverão apresentar a validade da proposta, de forma clara e 
inconfundível, bem como prazo e local de entrega sob pena de desclassificação. 
 
5.10. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 
5.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 
 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances; 
5.12. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 
lances; 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
6.1.1 Valor unitário e total do item; 
6.1.2 Marca; 
6.1.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente, quando for o caso; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada; 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto; 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da data de abertura deste pregão; 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES. 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas de preços registrados no endereço 
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eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 
7.2. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, 
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo 
“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas 
características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 
analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis; 
7.3. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a 
proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade 
solicitante dos equipamentos, para que os mesmos analisem e emitam parecer 
técnico dos itens; 
7.3.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(duas) horas, contados a partir do momento da convocação no CHAT, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

7.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, a exemplo de catálogos, 
folders, folhetos, dentre outros, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

7.4. As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da 
impessoalidade e preservar o sigilo das propostas, sob pena de serem 
desclassificadas do certame pelo pregoeiro;  
7.5. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e 
exclusivamente, no site https://bll.org.br/, conforme Edital; 
7.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 
sistema eletrônico; 
7.7. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de 
lances, o Pregoeiro não atenderá ao telefone para responder questões inerentes ao 
presente Pregão. 

 
7.8. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observando o 
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 
7.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
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“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações; 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública; 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente; 
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 
preço; 
7.15. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com 
VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, 
considerando as quantidades constantes no ANEXOIII – Termo de Referência. Caso 
seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, 
poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou 
realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente 
caso a licitante permaneça inerte; 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance; 
7.18. Considerando que o sistema permite a comunicação com o pregoeiro no chat, 
as empresas que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar 
o cancelamento do lance. Contudo, caso o pregoeiro detecte que o lance ofertado 
apresenta indícios de erro de digitação, poderá excluí-lo, sem a manifestação da 
empresa, visando manter a regularidade do certame.  
7.19. A regra disposta no item 7.18 será aplicada somente nos casos de erro de 
digitação. Caso a licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for 
caracterizado erro de digitação, mediante a observação da regularidade dos lances 
apresentados, o pregoeiro estará desobrigada de cancelar o lance, devendo a 
licitante arcar com o custo de acordo com o lance ofertado;  
7.20. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 
10.520/2002 e neste edital. 
7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
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lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízos dos atos realizados. 
7.22. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a 
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na 
caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da 
sessão. 
7.23. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
Sistema ou de sua desconexão; 
7.24. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de 
lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas de preços; 
7.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
onde: 
A) O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas 
alterações; 
B) Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de 
encerrada a etapa de lances; 

 
C) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto; 
D) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 
E) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
F) Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
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G) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação 
será em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
7.26. O disposto no item 7.25 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro 
solicitará ao licitante melhor classificado que, em prazo determinado, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 
8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que 
observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
8.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os 
requisitos do instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os 
quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;  
 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do 
Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 
edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 
final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível; 
9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quando 
se referirem ao equipamento e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(duas) horas, contados a partir do momento da convocação no CHAT, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro; 

 
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo 
de catálogos, folders, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 
9.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital; 
9.8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes; 
9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação 
até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 
9.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
9.12. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo 
sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a(s) empresa(s) 
vencedora(s) do(s) respectivo(s) itens (s). 
9.13. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação 
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destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital; 
9.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade; 
 

10. DA HABILITAÇÃO. 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta ao seguinte cadastro: 
10.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
10.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante – 
Pessoa Jurídica.  
10.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação; 
10.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente; 
10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 
10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital; 
10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos; 
10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz; 
10.10. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender 
a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
nova habilitação, escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme 
determina o art. 48, §3° da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a classificação das 
propostas e lance verbais. 
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11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

11.1. Para participar da presente licitação, as empresas interessadas 
apresentarão, em conformidade com as condições abaixo descritas, os seguintes 
documentos: 
11.2. As empresas licitantes deverão apresentar todos os documentos de 
HABILITAÇÃO, em plena validade, pertinentes a HABILITAÇÃO JURÍDICA, 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E 
REGULARIDADE FISCAL, conforme abaixo relacionados:    
 

11.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

A. Cópia do Registro comercial, no caso de empresa individual; 
B. Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição 
de seus administradores; 

C. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br  

D. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

E. Cópia da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em vigor; 

F. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir, obedecendo o Art. 28 da Lei n° 8.666/93; 

G. Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com 
data de emissão máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação 
da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP). 

 
11.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

A. Prova de capital social mínimo, até a data da Presente Licitação, no valor 
mínimo de R$  10.000,00 (dez mil), podendo-se fazer apresentar pelo 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou 
pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente; 

B. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, devidamente assinado pela empresa licitante e 
ainda por contador habilitado, podendo ser aceito, por Lei, o Balanço 
Patrimonial com encerramento em 31/12/19, para as empresas que ainda 
não realizaram sua assembleia geral, com base no inciso I do Artigo 132, 
da Lei n° 6.404/76 e para as demais que não fecharam o seu Balanço do 
último exercício; Para efeitos de habilitação, não serão exigidos que os 
respectivos Balanços Patrimoniais e Demonstrações Contábeis estejam 
diretamente autenticados nas Juntas Comerciais ou órgãos de Registro 
Civil, observadas todas as demais formalidades previstas em lei: 

B.1. As proponentes recém constituídas deverão apresentar balanço de 
Constituição; 
B.2.  Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil 
Digital (ECD), apresentarão o Balanço e Demonstrações do Resultado do 
Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;  
B.3.  Os Micro Empreendedores Individuais – MEI, deverão entregar o recibo 
de entrega da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN – SIMEI. 
C. Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade 
somente será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias 
antes da data do recebimento dos envelopes; 

  
11.5. REGULARIDADE FISCAL:  

A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;- 
podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br. (Cuja data de 
emissão não ultrapasse a 90 (noventa) dias da data da abertura do pregão.) 

B. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União, 
abrangendo inclusive as contribuições sociais (administrados pela Secretaria 
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da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 
podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br . 
C. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Estado em vigor;  
D. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Município;  
E. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
-FGTS; podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br  
F. Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhistas (CNDT), para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo 
ser retirada no site www.tst.jus.br/certidao  

 
11.6. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa; 
 
Obs. Qualquer Documento ou Certidão que não apresentar prazo de validade será 
considerada como válida por 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da 
data de abertura da sessão deste Pregão; 
 
11.7. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica 
concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável 
por igual período á critério da administração pública ; 
11.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 
11.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação; 
11.10. O objeto social descrito no ato constitutivo deverá possuir ramo de atividade 
compatível ao objeto licitado; 
11.11. Qualquer informação inverídica constante dos documentos apresentados 
apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, 
implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o 
M.P.M.T(Ministério Público de Mato Grosso), para apuração, se possível, de prática 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 
11.12. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 
11.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 
a continuidade da mesma; 
11.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital; 
11.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor; 
 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DA VENCEDORA. 

12.1. Após a Adjudicação, a proposta de preços contendo as exigências deste 
edital, atualizada com o último lance, deverá ser enviada no e- mail 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 
pena de desclassificação, e ainda: 
 

A. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
descrevendo detalhadamente as características técnicas (caso seja 
exigido) devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal; 

B. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

C. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor 
numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o 
valor do lance final; 

D. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá 
atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão 
ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no 
Anexo III - termo de referência; 

 
12.2. Poderão os licitantes optar por entregar diretamente no departamento de 
licitações da Prefeitura de Pedra Preta -MT, aos cuidados do Pregoeiro que 
conduziu a negociação: PROPOSTA DE PREÇO - REALINHADA, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da Adjudicação, estando ciente de que 
serão desclassificados caso os documentos estejam errados. 
12.3. As licitantes deverão encaminhar suas propostas atualizadas com o último 
lance, também através do software Mediador (disponibilizado no portal 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

transparência), para fins de apuração das propostas no software/Guardião. 
12.4. As licitantes deverão encaminhar suas propostas solicitadas no item 
anterior, através do e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
12.5. Caso a licitante opte por entregar a proposta realinhada diretamente no 
departamento de licitações da Prefeitura de Pedra Preta -MT, no prazo 
determinado no item 12.2, este deverá informar no campo “CHAT MENSAGEM” a 
sua pretensão. 
12.6. É EXCLUSIVA A RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES TOMAREM 
CONHECIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL. 
12.7. Nenhum dos documentos da proposta de preços e/ou documentos de 
credenciamento e Habilitação poderão conter rasuras ou entrelinhas, não sendo 
permitido palavras ou algarismos manuscritos.  
12.8. Não serão considerados propostas e documentos que deixarem de atender 
as disposições deste instrumento convocatório. 
12.9. As propostas de preços e documentos de credenciamento e Habilitação 
apresentados fora da data e horário previsto conforme edital, ou aquele 
estabelecido no CHAT MENSAGENS, deste instrumento convocatório, não serão 
recebidos.  
12.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da data de abertura deste pregão; 
12.11. Não serão consideradas as propostas e documentos de credenciamento e 
Habilitação que deixarem de atender no todo, ou em parte, as disposições deste 
instrumento convocatório;  
12.12. A proposta final e os documentos de credenciamento e Habilitação deverão 
ser documentados nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 
12.13. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade 
da proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, dentre outros, 
vinculam a Contratada; 
12.14. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços 
simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados 
no mercado e com distorções significativas; 
12.15. O envio da proposta de preços e dos documentos de credenciamento e 
Habilitação implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
12.16. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza 
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 
12.17. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos; 
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12.18. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 
nº 8.666/93); 
 

13. DOS RECURSOS. 

13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, 
qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO), manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (Art. 4º Inc. XVIII) 
13.2. O Pregoeiro assegurará a seu critério, tempo mínimo de 15 (quinze) 
minutos, para que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer. 
13.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito, e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro (a) ao 
vencedor; 
13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
13.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 
13.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo faze-lo subir, devidamente informados, 
devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso. 
13.7. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. Se este recair em dia não útil, o término do prazo ocorrerá no 
primeiro dia útil subsequente. 
13.8. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no site 
oficial da licitação www.bll.org.br 
13.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados; 
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
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autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 

15. DO CONTRATO. 

15.1. Após a homologação da licitação, poderá ser firmado Termo de Contrato; 
15.2. No caso de homologação, à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, será realizada através do e-mail 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br . Alternativamente o setor de Licitações “poderá” 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR), sendo de responsabilidade da contratada reencaminhar uma via 
a Prefeitura Municipal de Pedra Preta- MT, devidamente assinado. 
15.3. O referido CONTRATO poderá ser assinado no Departamento de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT localizada na Av. Fernando Correa da Costa   
N° 940, centro, pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente 
autorizada através de procuração respeitando o prazo estipulado. 
15.4. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
15.5. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.6. Se o adjudicado, recusar-se à assinar o CONTRATO, poderá ser convocado 
outro licitante, desde que respeitada à ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 
15.7. O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de sua assinatura e terá 
vigência por 12 meses; 
15.8. O objeto desta licitação poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso 
II da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

 
16. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO. 

16.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do 
fornecedor, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a confirmação do 
integral fornecimento do Objeto, mediante apresentação da nota fiscal 
devidamente atestada pela Administração; 
16.2. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/fatura 
com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e 
consequentemente lançado no instrumento contratual; 
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16.3. O objeto deste Edital, serão acompanhados e fiscalizados por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, Fiscal do Contrato designado por portaria e pelo 
órgão requisitante; 
16.4. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Ganhadora providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para 
pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
16.5. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de 
liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
16.6. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de 
correção notificará a contratada para que em prazo determinado, proceder ás 
correções necessárias. Se findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as 
irregularidades não forem sanadas, será considerada a inadimplência contratual. 
16.7. Se a entrega dos equipamentos se der de forma compatível com o Edital e a 
Proposta Adjudicada o mesmo será recebido: 

A. PROVISORIAMENTE, no ato da entrega dos item contratado, para 
posterior verificação de sua especificação e quantitativos. 

 
B. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características 

idênticas ao termo de referencia, e consequente aceitação no prazo de no 
máximo 03 (três) dias após o recebimento provisório. 

C. REJEITADO: quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus 
Anexos. 

 
17. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

17.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis 
Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
17.2. Mediante requerimento da Adjudicada e devidamente justificado e 
comprovado admitir-se-á o equilíbrio econômico-financeiro, devendo ser 
respeitado os índices apresentados pelo Governo Federal do valor Contratado, esse 
requerimento só será reconhecido após ser protocolado em original no setor de 
licitações ou encaminha-los pelo endereço eletrônico. 
17.3. A Adjudicada deverá comprovar e justificar as alterações havidas à época da 
elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 
17.4. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do 
julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada 
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serão mantidos durante toda a vigência do Contrato. O percentual não poderá ser 
alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste 
Contrato. 
 

18. DA ENTREGA DO ITEM. 

18.1. Recebida a Requisição de fornecimento (que será encaminhada via e-mail ou 
retirada pessoalmente pelo fornecedor) a empresa terá (na totalidade estabelecida 
em requisição) o prazo máximo de 30 (trinta) dias, em local determinado em 
requisição pela secretaria demandante em um dos endereços apontado no anexo V, 
sob pena de responsabilização; caso não seja efetivado o fornecimento dos itens, a 
empresa classificada em segundo lugar será convocada para o provimento do 
mesmo. 
 
18.2. Local de entrega: em local determinado em requisição pela secretaria 
demandante em um dos endereços apontado no anexo IV. 
18.3. Caso a Ganhadora não cumpra as disposições do Contrato de fornecimento, 
estará sujeita às penalidades previstas neste edital e seus anexos;  
 

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na 
Minuta de Contrato (Anexo II), Termo de Referência (Anexo IV). 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na 
forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita 
pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 
A. advertência; 
B. multa de: 

b.1) 3 % (três por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no 
caso de atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias; 
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b.2) 3 % (três por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no 
caso de atraso injustificado para reparar, corrigir, remover ou substituir, no total ou 
em parte o item que apresentar defeitos ou impropriedades, limitada a incidência a 
15 (quinze) dias; 

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de 
atraso injustificado por período superior ao previsto nas alíneas "b.1" ou "b.2", ou 
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.4) 30% sobre o valor constante da nota de empenho, na hipótese de a 
CONTRATADA, desistir do Contrato e ou der causa à sua rescisão, ou de inexecução 
total da obrigação assumida; 

C. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo de até 02 (dois) anos, nos casos de 
descumprimento de cláusulas contratuais;  
D. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada; 

 
20.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não 
aceitação da primeira colocada. 
20.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT. Se os 
valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida 
pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da 
sanção; 
20.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  
20.5. As sansões serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, as 
sanções administrativas previstas, inclusive a reabilitação perante a Administração 
Pública. 
20.6. As sanções previstas nos itens "b", “c” e "d" desta cláusula também poderão 
ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar 
recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação 
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
 
20.7. Qualquer forma de esclarecimento as notificações, resposta, justificativa, 
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Defesa Administrativa ou outros que se fizerem necessários, deverão ser entregues, 
devidamente instruídas contendo Assinatura, Endereço, Razão Social e Telefone para 
contato, sob protocolo no Departamento de Licitações junto o  pregoeiro e Equipe 
de Apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Preta /MT ou pelo endereço eletrônico l 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br. 
 

21. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

21.1. Até 02 (dois) dias  antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 
21.2. Os pedidos de mero esclarecimento, poderão ser feitos através do e-mail: 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 
21.3. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site 
www.bll.org.br 
21.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação; 
21.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame; 
21.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias  anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do 
sistema; 
21.7. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos; 
21.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame; 
21.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 
21.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

22.1. As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da 
seguinte Dotação Orçamentária:  

 
Dot. Orçamentária: 
Secretaria Municipal de Saúde  
Cod Red: 701 
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Projeto Atividade: 2050 Manutenção do Hospital, Policlínica Municipal 
Elemento de Despesa: 44905200 – Equipamentos e Material Permanente. 
 
22.2. Nos exercícios subsequentes as despesas correrão à mesma conta ou 
daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no Orçamento da 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta- MT. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 
23.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Mato Grosso – MT; 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 
23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação; 
 
23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias e horários de expediente na Prefeitura Municipal de Pedra Preta - T; 
23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição e a exta compreensão, e 
o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público; 
23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
https://www.pedrapreta.mt.gov.br/Licitacoes-da-Prefeitura/Pregao-eletronico/.e 
www.bll.org.br  ,  e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no setor de 
Licitações, da Prefeitura Municipal de Pedra Preta –MT localizada na Av. Fernando 
Correa da Costa, N° 940, centro, CEP: 78.795-000, nos dias úteis, no horário das 
13:00 as 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 
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23.10. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a 
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis; 
23.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 
23.12. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais qualificados, do quadro de servidores do município ou externos a ele; 
23.13. Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular, de acordo com 
o Item 11, no ato do Fornecimento dos equipamentos, o Pregoeiro convocará outro 
licitante, na ordem de classificação, sucessivamente, observando a faculdade 
prevista no item 9.9 deste Edital; 
23.14. Poderá ocorrer mediante Termo Aditivo, onde a contratada, ficará obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atribuído, em 
aplicação extensiva ao que dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
23.15. A licitante deverá apresentar em sua proposta no mínimo 1 (um) e no 
máximo 3 (três) e-mail que serão reconhecidos como oficialmente de comunicação, 
entre Contratante e Contratado, onde serão encaminhadas Requisições, NAD, 
Solicitação de esclarecimentos, Notificações extrajudiciais, justificativas, defesa 
Administrativa e/ou demais atos de comunicações oficiais que se fizerem 
necessários para o bom andamento do Contrato firmado. Os documentos deverão 
ser encaminhados, devidamente instruídos contendo Assinatura, Endereço, Razão 
Social e Telefone para contato. 
23.16. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido; 
23.17. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo 
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
23.18. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da 
proposta ou a inabilitação do licitante; 
23.19. A apresentação dos documentos exigidos para esta licitação será 
considerada como evidencia de que a licitante examinou criteriosamente todos os 
itens do edital, que os comparou entre si e obteve da Administração, informações 
sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta - lá, e que considerou que os 
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elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta de preço 
totalmente satisfatória. 
23.20. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou 
anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, disponibilizado 
no sistema para conhecimento dos licitantes; 
23.21. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a 
entrega do equipamento. 
23.22. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 
10.520/02 e a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como nas leis 
complementares 123/2006 e 147/2014. 
23.23. O Pregoeiro poderá solicitar a quaisquer licitantes informações ou 
esclarecimentos complementares, que deverão ser atendidos no prazo que vier a 
ser assinalado. 
23.24. Ocorrendo o inadimplemento de obrigação por parte da signatária, a 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta poderá rescindir unilateralmente o Contrato de 
entrega de equipamentos. 

23.25. Eventuais Falhas, omissões ou outras irregularidades puramente formas nos 
documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de 
processamento do pregão, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação. 
23.26. O conteúdo do dispositivo anterior não significa a possibilidade de 
substituição de documentos que apresentem informações que importem na 
inabilitação ou desclassificação da licitante. 
23.27. A Prefeitura Municipal de Pedra Preta se reserva o direito de, a qualquer 
tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar ou revogar, no todo 
ou em parte, a presente Licitação, sem que isso represente motivo para que as 
empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. Poderá, também, 
ser anulada se ocorrer qualquer irregularidade no seu processamento ou 
julgamento. Dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
23.28. Para atender a seus interesses, o Município de Pedra Preta - MT poderá 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários 
ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 
8.666/93; 
23.29. O Município de Pedra Preta - MT poderá prorrogar, por conveniência 
exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 
abertura; 
23.30. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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 ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 
 ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO; 
 ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 ANEXO IV: - PLANILHA DE VALORES REFERENCIAIS; 
 ANEXO V: - FORMAÇÃO DOS VALORES. 

 
 

24. DO FORO. 

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Preta /MT, Justiça Estadual, com a 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

 
 

Pedra Preta, 25 de Novembro de 2021.  
 
 
 
 

NELSON ANTÔNIO ORLATO  
Prefeito Municipal 
Rep. Legal do Órgão Gerenciador. 
 
 
 

KÉSIA CRISTINA NUNIS DE CASTRO. 
Chefe do Setor de Licitação e Contratos 
Email: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br  

 
 

Fernando Arantes Correa da Costa. 
Chefe de Gestor de Pregão e Ata de Registro de Preço 
(Portaria Nº 409/2021 de 02/07/2021) 

 

 

LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 
Procurador Municipal 

OAB/MT 19.363 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 09 /2021 
 

Identificação da Proponente: 

Nome Fantasia : 
Razão Social:  
CNPJ:                                                        Inscrição Estadual:             
Endereço:  
Bairro:  CEP: 
Cidade:                                                      Email: 
Telefone: 
 
Processo nº: 90/2021 
Modalidade: Pregão  
Forma: Eletrônica  
Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: ‘‘Aquisição de equipamento DR – Digitalizador de imagens Radiográficas”. 
 
Planilha da Proposta: Conforme Proposta Inserida no site bll.org.br   
1. Valor Global da Proposta: Valor: R$ ................ 

2. Prazo para entrega : Deverá ser entregue até 30 dias após o recebimento da 
requisição em local determinado em requisição pela secretaria demandante no 
endereço constante na requisição. 

 
3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de 

abertura deste pregão; 
 

4. Prazo de vigência do Contrato:  inicia-se na data de sua assinatura e terá 
vigência por 12 meses. 

 
5. CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO –  E-mails. (Apresentar no mínimo 1(um) 
e no máximo 3 (três) e-mails que serão considerados como sendo Canais Oficiais de 
Comunicação, entre Contratante e Contratado, conforme item 24.15 do edital). 

 

Dados do Representante Legal para assinatura do CONTRATO 
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-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 
- Telefone para contato: 
 

DADOS DA EMPRESA: 

-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual (se houver): 
-Inscrição Municipal nº (se houver): 
-Telefones: 
-Fax: 
-E-mail: 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº - Banco: 

 
 

 

___________/____ de____________de 2021. 

 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 
Nº CNPJ 

Representante Legal 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-ESTADO 
DE MATO GROSSO E A EMPRESA XXX, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 
público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, 
Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. NELSON ANTONIO ORLATO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na XXXXXXX, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, 
portador do RG nº XXXXXX SSP/MT e CPF nº XXXXXXXXX doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxx, inscrita no 
CNPJ/MF. sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual nº xxx.xxx.xxx.xxx, com sede na 
cidade de xxxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxx nº x.xxx, 
xxxxxxxx, neste ato representada pelo xxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, portador do RG. nº x.xxx.xxx-x SSP/xx., inscrito no CPF/MF. sob nº 
xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxxx-xx., à Rua xxxxxxxxxxx nº 
xxx, xxxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 
resultado final do PREGÃO ELETRONICO nº.009/2021, com fundamento na Lei 
8.666/93, e demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente 
instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

1.1. Edital e anexos do PREGÃO ELETRONICO nº 09/2021; 
 

1.2. Proposta de Preço readequada da CONTRATADA; 
 

1.3. Os documentos referidos acima são considerados suficientes para, em 
complemento a este instrumento contratual, definir a sua intenção e, desta forma, 
reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1.  Registro de preço para Aquisição de equipamento DR – Digitalizador de 
imagens radiográficas, tipo menor preço, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

3.1 – De conformidade com os termos da Licitação, o regime de execução, na forma da 
Lei, será o de execução indireta, na modalidade por preço Global, nos termos 
estatuídos pelo Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS 

4.1. O objeto licitado deverá ser fornecido conforme as especificações e quantidades 
licitadas e contratadas, constantes nos documentos da CLÁUSULA PRIMEIRA.  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATADA:  

 
I. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o 

fornecimento seja realizado com esmero, perfeição e solucionar 
os problemas que porventura venham a surgir;  

II. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo de 
Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade; 

III. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, 
de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

IV. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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V. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

VI. Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

VII. Indicar preposto para representá-la durante a execução do 
contrato. 

VIII. Comunicar imediatamente e por escrito ao MUNICÍPIO, através 
da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

IX. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor 
dos produtos, objeto da aquisição, atendendo ainda, 
prontamente, as exigências da fiscalização;  

X. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, 
previdenciários e trabalhistas, além de quaisquer outras que se 
fizerem necessários ao cumprimento do fornecimento;  

XI. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer 
compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento relativos 
as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, 
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.  

XII. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 
MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na 
execução do fornecimento.  

XIII. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto 
adquirido, conforme legislação vigente e submeter-se à 
fiscalização da Secretaria, através do fiscal de contrato, que 
acompanhará o fornecimento. 

 
5.2.  - Recebimento Do equipamento: 
5.3. O equipamento desta licitação deverá ser entregue de forma total, 

mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, 
a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a 
contar da data do recebimento da respectiva solicitação. 
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5.4. O equipamento adquirido deverá ser entregue no Hospital Municipal 
Luciana Martins Amorim de Pedra Preta-MT, localizado na Avenida 
Governador Ponce da Arruda, nº 485, Centro, Pedra Preta-MT, em 
conformidade com as especificações e quantidades descritas neste Termo de 
Referência, em dias úteis, no horário de 08:00 as 17:00 horas. 

5.5. Caso o FORNECEDOR verifique a impossibilidade de cumprir com o 
prazo de entrega estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação 
de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do 
prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto para entrega. 

5.6. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo MUNICÍPIO na 
forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 
informando-se o FORNECEDOR da decisão proferida.  
5.7. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não 

cumpra o prazo inicial, o FORNECEDOR deverá imediatamente entregar o 
objeto. 

5.7.1. Constatadas irregularidades no objeto a ser adquirido, o MUNICÍPIO, poderá: 
 
a) se disser respeito à especificação não recebimento do material, ou qualquer 
dos demais motivos elencados nestes itens, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo o fornecimento, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado; 
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a aquisição, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
d) na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do MUNICÍPIO no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da Notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
5.8. O recebimento dos materiais, compreendendo, dentre outras, as seguintes 
verificações: 
a) o objeto deverá estar em sua respectiva embalagem original, se cabível, com a 
indicação da categoria/modalidade na embalagem e/ou no próprio material, bem 
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como das demais características que possibilitem a correta identificação do 
material;  
b) condições do produto;  
c) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do 
comprador, descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total;  
d) compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas no termo 
de referência e constantes da proposta da empresa vencedora; 
5.9. Reserva-se o MUNICÍPIO o direito de não aceitar o equipamento cuja 
qualidade seja comprovadamente baixa.  
5.10. Poderão ser convidados a colaborar com o responsável pela Secretaria 
Municipal de Viação e Obras Públicas, assessorando-o, quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 
indiretamente com o FORNECEDOR, quanto a análise do atendimento das 
especificações técnicas do produto.  
5.11. Excepcionalmente, o FORNECEDOR poderá requerer por motivo justo, 
motivado e comprovado, a substituição da marca no momento da entrega dos 
materiais. Sendo que, tal requisição será analisada pelo gestor do contrato 
(podendo ou não ser aceita), inclusive quanto a qualidade da marca a ser 
substituída, devendo ela ser de qualidade igual ou superior da apresentada na 
proposta comercial. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT:  

 
I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o 

FORNECEDOR, em conformidade com Autorização de 
Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica 
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos 
materiais e os procedimentos burocráticos;  

II. Notificar, formal e tempestivamente, o FORNECEDOR sobre as 
irregularidades observadas na execução do contrato ou 
instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e 
parágrafo 4º; 
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III. Notificar o FORNECEDOR por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade;  

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em 
caso de inadimplemento.  

V. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação 
do FORNECEDOR, informações adicionais, dirimir dúvidas e 
orientá-la em todos os casos omissos;  

VI. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da 
Secretaria Municipal de Saúde a entrega dos materiais, 
estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações 
mínimas exigidas pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

Dot. Orçamentária: Red: 701 
Secretaria Municipal de Saude 
Projeto Atividade: 2050 Manutenção do Hospital, Policlínica Municipal 
Elemento de Despesa: 44905200 – Equipamentos e Material Permanente. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

8.1. O valor dos itens do presente Contrato é de R$ R$ xxxxxxx, de acordo com a 
Proposta Comercial da Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota 
fiscal, na Tesouraria desta Prefeitura; 

8.2. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto 
contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).  

8.3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da 
empresa contratada, após o recebimento definitivo dos serviços, até o 30º (trigésimo) 
dia, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), conforme 
exigência prevista no Artigo 180, do RICMS (Regulamento do ICMS) a ser processada 
em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e 
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totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo 
recebimento do serviço e/ou material da Secretaria Municipal solicitante, constando, 
ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu 
crédito. 

8.3.1. Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade 
com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao 
disposto no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 “XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

8.3.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra 
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item 8.3 fluirá 
a partir da respectiva data de regularização.  

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

8.5. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, 
não serão geradores de direito a reajustamento de preços.  

8.6. As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pelos Secretários 
responsáveis pelas Secretarias solicitantes;  

8.7. As Notas Fiscais deverão constar o número do processo e da modalidade da 
licitação, bem como a Secretaria solicitante e o número do convênio. 

8.8. O Município de Pedra Preta-MT, só autorizará a realização dos pagamentos, se 
houver por parte do setor requisitante dos produtos, o necessário ATESTO dos 
produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal. 

8.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

8.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REEQUILÍBRIO ECONÕMICO FINANCEIRO 

9.1. O valor do contrato poderá ser revisado (acréscimos ou decréscimos) nos casos 
previsto no artigo 65, II, "d" da lei 8666/93, a pedido do interessado, mediante à 
análise de planilhas de composição dos custos, demonstrando e justificando -  de 
forma inequívoca – a oneração da equação econômica do contrato. 

9.2. Mediante pedido do interessado, o valor do contrato poderá ser reajustado, pelo 
IPCA e INPC, a cada 12 meses, contados da data de apresentação da proposta ou do 
último reajuste, conforme o caso. Não se aplica esse critério de reajuste aos contratos 
de prestação de serviço com fornecimento exclusivo de mão de obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 

10.1. O presente contrato terá vigência da data de assinatura até 12 meses, podendo 
ser prorrogado a critério da Administração, nos termos legais vigentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos 
nos artigos 77 e 78. A rescisão será de acordo com o art. 79 e acarretará as 
consequências do art. 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações.  

11.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará à CONTRATADA o direito a 
indenização a qualquer título, independente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

11.3. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração 
será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.  

11.4. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, 
caberá ao CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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12.1. A aplicação de penalidade é de competência do secretário municipal, ressalvado 
o caso de Advertência. 

12.2. A empresa Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de 
cumprir os prazos e demais obrigações assumidas, observado o contraditório e ampla 
defesa nos termos do artigo 109 da lei 8666/93: 

12.2.1. Advertência; 

a) Em qualquer hipótese de descumprimento do contrato; 
 
b) A penalidade de advertência será aplicada pela administração do órgão 
recebedor do produto ou pelo fiscal do contrato. No documento de advertência deve 
constar de forma detalhada a narrativa da infração. 
 

12.2.2. Multa de Mora; 

a) A multa de mora será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas 
seguintes hipóteses. 
 

b) Atraso na entrega ou na troca de produtos/serviços defeituosos: multa de 
0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso. 
 
c) O atraso injustificado na entrega dos produtos, por prazo superior a 10 (dez) 
dias, caracteriza inadimplemento do contrato, podendo a administração optar pela 
continuidade da multa moratória ou pela rescisão contratual.  
 

d) No caso em que o atraso não exceder 10 dias, mas restar prejudicada a 
finalidade da contratação, também caracterizará inadimplemento do contrato. 
 

e) Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato caso a 
entrega do objeto não seja feita no local e horário especificado pela Secretaria. 
 

12.2.3. Multa por inadimplemento total ou parcial 

a) Caracteriza inadimplemento total do contrato quando a finalidade da 
contratação restar prejudicada. 
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b) Caracteriza inadimplemento parcial do contrato quando for cumprido apenas 
uma parte do objeto. 
 

c)  A inexecução total do contrato sujeitará a contratada à multa de 20% (vinte 
por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das penalidades de Declaração de 
Inidoneidade ou Suspensão do Direito de Licitar. 
 

d) O fornecimento parcial no que tange os quantitativos solicitados do objeto 
sujeitará a contratada à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sem 
prejuízo da reposição. 
 

e)  O fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao 
ofertado na proposta de preços sujeita o contratado à multa de 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato, devendo ainda os produtos/serviços serem substituídos. 
 

12.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal pelo prazo de até dois anos; 

12.2.5. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

12.3. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal 
ou em caso de ausência de saldo a receber, deverá ser cobrado judicialmente. 
 

12.4. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 
fiscal do contrato, nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 

12.5. As multas previstas não têm caráter compensatório e, consequentemente, o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE PETIÇÃO: 

13.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser 
observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666\93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E 
CONTRATUAIS:  

14.1.1. A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 10.520/02 
e suas alterações, Lei 8.666/1993 e demais disposições aplicáveis as Licitações e 
Contratos Administrativos.  

14.1.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do 
presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis. 

14.1.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e 
a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.  

14.1.4. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser 
feita através de Termo Aditivo, assinado pelos representantes legais das partes.  

15.1. DAS ALTERAÇÕES: 

15.1.1. Poderão ser efetivadas nas hipóteses previstas no artigo 65 da lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

16.1. O presente CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital de Pregão e seus 
anexos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, e à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 

17.1. As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da cidade de 
Pedra Preta-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, 
para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, e 
pelas testemunhas abaixo relacionadas. 

Pedra Preta-MT., ___ de ____________ de 2021. 
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O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:________________________
__ 

                       RG N.º 

______________________________ 

RG N.º 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 
 

OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS 
RADIOGRÁFICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, 
EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
  

Tendo em vista a alta demanda de atendimento diário, principalmente de 
urgência/emergência e com o objetivo de dar melhores condições de trabalho aos 
nossos profissionais, maior agilidade no atendimento e qualidade nos exames, faz-
se necessário a implementação do sistema de digitalização de imagens radiológicas 
neste nosocômio. Além disso, a impressão das imagens feitas em folha de papel, 
promove uma economia significativa se comparada com a impressão em película, 
(cerca de 60% ao ano), além do que se trata de um produto de fácil aquisição, 
favorecendo a economicidade para esta instituição. 

Para atender a demanda radiológica do município, se faz necessário que 
tenhamos equipamentos para aquisição de imagens, que permitam uma maior 
agilidade do serviço, com menor desperdício de tempo entre a aquisição e a 
digitalização das imagens e o seu respectivo envio para avaliação por parte dos 
radiologistas e dos médicos da secretaria, além de apresentação de imagem 
radiológica em qualidade infinitamente superior a atualmente obtida. 

O Sistema Digital proporciona a conversão de um aparelho de raios x 
convencional em um aparelho digital. Não será necessária nenhuma alteração 
estrutural do ambiente (salas de exames) para instalação do Sistema. Os cassetes 
atualmente utilizados têm uma vida útil de aproximadamente 3.000 exames, o que 
gera uma contínua aquisição do material, deixando o serviço vulnerável e sem 
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condições de um pleno atendimento aos pacientes. Com o sistema de cassetes atual 
a Área de Imagem, está tendo dificuldades para atendimento dos pacientes, 
fazendo com que alguns não consigam ter seus exames realizados a tempo da 
avaliação ambulatorial.  

Objetivando a otimização do serviço, com a possibilidade de aumento 
considerável da demanda de exames realizados e consequentemente mais 
pacientes ambulatórias atendidos. 

A opção pela modalidade de pregão eletrônico é a possibilidade de se 
imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 
competitividade.  

1) O pregão eletrônico permite inibir a apresentação de propostas 
insustentáveis que atrasariam os procedimentos da modalidade presencial e 
aumentariam seus custos.  

2) Automaticamente, isso se torna benéfico ao órgão. Pois mais 
competitividade significa garantia de preços justos. 

3) Portanto, o pregão eletrônico garante melhor direcionamento do dinheiro 
público, ou seja, dos nossos impostos e contribuições. 

4) O pregão na forma eletrônica é mais dinâmico e acessível, permitindo que 
mais empresas possam participar do certame. 

Ante ao exposto, tem-se que as justificativas apresentadas são suficientes 
para fundamentar a aquisição ora pretendida. 

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO  

01 01 UND 

UMA UNIDADE DE PAINEL DIGITALIZADOR COM DIMENSÕES 
APROXIMADAMENTE 35 X 43 CM. 
PAINEL DE SILÍCIO AMORFO, PAINEL DIGITALIZADOR COM FIO OU 
SEM FIO (MÓVEL), QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO 
BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS.  
MATRIZ ATIVA DE APROXIMADAMENTE 2500X3000 E 7 MILHÕES 
DE PIXELS, PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

NO MÍNIMO 14 BITS, TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 140 
MICRÔMETROS, CINTILADOR DE GADOLÍNIO OU CÉSIO. PESO 
MÁXIMO DE 3,4 KG. RESOLUÇÃO ESPACIAL COM NO MÍNIMO DE 
3,5 LP/MM. COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE 
RAIOS-X (AED) CICLO DE VIDA DA BATERIA NO MÍNIMO 400 
CICLOS. TEMPO DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 3 HORAS. 
ESTAÇÃO DE TRABALHO (CPU). ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 
ALTO DESEMPENHO, MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO 
MÍNIMO 19 POLEGADAS, IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM 
FORMATO DICOM 3.0 PLACA DE REDE TIPO ETHERNET SOFTWARE 
DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS.  
MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4 GB PROCESSADOR COM 
VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.8 GHZ. ARMAZENAMENTO DE 
PELO MENOS 1000 IMAGENS NO DISCO RÍGIDO. POSSIBILIDADE 
DE HARMONIZAÇÃO DE IMAGEM.FUNCIONALIDADES DICOM 
SEND, DICOM PRINT E DICOM WORKLIST. REGISTRO DE PACIENTE 
DE FORMA AUTOMÁTICA E MANUAL GERENCIAMENTO DOS 
DADOS E IMAGENS DO PACIENTE. AQUISIÇÃO E PÓS-
PROCESSAMENTO: SELEÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO DE 
PROGRAMA DE ÓRGÃO; SELEÇÃO DE PARÂMETROS DO 
GERADOR, PARAMETRIZAÇÃO DO PRÉ-PROCESSAMENTO DE 
IMAGENS; VISUALIZAÇÃO DE MARCADORES DE IMAGEM. 
FUNÇÕES DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS: ROTAÇÃO, 
INVERSÃO, ZOOM, JANELA, FILTRO, ANOTAÇÕES. 
DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO, DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE 
DADOS CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO. SISTEMA/SOFTWARE DE 
COMPENSAÇÃO DE DENSIDADES; INVERSÃO 
POSITIVO/NEGATIVO; MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO; 
ANOTAÇÕES SOBRE A IMAGEM. 
IMPRESSORA DRY (SECO) PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS 
PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA, CR, DR. EQUIPAMENTO COM IMPRESSÃO DE 
TECNOLOGIA A SECO COM CARREGAMENTO DE FILMES EM 
MAGAZINES COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES E 
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE PELO MENOS 320 DPI COM UM SPOT 
SIZE DE 
100ΜM PARA A IMAGEM FINAL. PRODUÇÃO DE NO MÍNIMO 70 
FILMES/HORA 35X43CM, POSSUIR 2 BANDEJAS DE 
ARMAZENAMENTO ON-LINE DO sistema (qualquer TAMANHO DE 
FILME EM CADA 
BANDEJA). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DICOM NATIVO, OU 
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SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS (PRINT 
SERVER) PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM 3.0; 
PERMITIR CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO 
PROTOCOLO DICOM 3.0 E ETHERNET TCP/IP; NOBREAK 
COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE NO MÍNIMO 2 KWA 

 

4. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO: 
 
4.1. O equipamento desta licitação deverá ser entregue de forma total, 

mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a 
qual deverá ser atendida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da 
data do recebimento da respectiva solicitação. 

4.2. O equipamento adquirido deverá ser entregue no Hospital Municipal 
Luciana Martins Amorim de Pedra Preta-MT, localizado na Avenida Governador 
Ponce da Arruda, nº 485, Centro, Pedra Preta-MT, em conformidade com as 
especificações e quantidades descritas neste Termo de Referência, em dias úteis, no 
horário de 08:00 as 17:00 horas. 

4.3. Caso o FORNECEDOR verifique a impossibilidade de cumprir com o 
prazo de entrega estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de 
prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, 
devidamente justificado, e o novo prazo previsto para entrega. 

4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo MUNICÍPIO na 
forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 
informando-se o FORNECEDOR da decisão proferida.  

4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não 
cumpra o prazo inicial, o FORNECEDOR deverá imediatamente entregar o objeto. 
 

5. DOS PRAZOS DE GARANTIA 
 

5.1. Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra 
vícios de fabricação.  
5.2. A garantia, quanto às qualidades específicas e aplicações dos itens deste 
Termo de Referência, deverá obedecer à estipulada pelos respectivos fabricantes, 
sem prejuízo das garantias e direitos legais inscritos no Código de Defesa do 
Consumidor - CDC.  
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5.3. A(s) empresa(s) deverão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e às suas 
expensas, proceder à substituição, troca ou reposição dos materiais que porventura 
forem entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as 
especificações deste Termo de Referência.  
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

6.1 O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
entrega efetiva dos produtos, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada 
da respectiva Nota Fiscal, e com o aceite do Setor Competente deste Município de 
Pedra Preta - MT, através de seu titular. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
 

7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATADA:  

 
I. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o 

fornecimento seja realizado com esmero, perfeição e solucionar 
os problemas que porventura venham a surgir;  

II. Entregar com pontualidade os equipamentos solicitados, nos 
quantitativos estipulados em cada solicitação, devendo os 
mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições físicas, 
obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de 
preço;  

III. Comunicar imediatamente e por escrito ao MUNICÍPIO, através 
da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

IV. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor 
dos produtos, objeto da aquisição, atendendo ainda, 
prontamente, as exigências da fiscalização;  

V. O acondicionamento e transporte dos equipamentos 
responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas decorrentes 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

de más condições de acondicionamento ou transporte do 
mesmo;  

VI. Trocar às suas expensas, todos os equipamentos 
comprovadamente entregues de forma inadequada, a critério da 
fiscalização do MUNICÍPIO;  

VII. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, 
previdenciários e trabalhistas, além de quaisquer outras que se 
fizerem necessários ao cumprimento do fornecimento;  

VIII. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer 
compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento relativos 
as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, 
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.  

IX. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 
MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na 
execução do fornecimento.  

X. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos 
adquiridos, conforme legislação vigente e submeter-se à 
fiscalização da Secretaria, através do fiscal de contrato, que 
acompanhará o fornecimento. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT:  

 
I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o 

FORNECEDOR, em conformidade com Autorização de 
Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica 
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos 
materiais e os procedimentos burocráticos;  

II. Notificar, formal e tempestivamente, o FORNECEDOR sobre as 
irregularidades observadas na execução do contrato ou 
instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e 
parágrafo 4º; 
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III. Notificar o FORNECEDOR por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade;  

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em 
caso de inadimplemento.  

V. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação 
do FORNECEDOR, informações adicionais, dirimir dúvidas e 
orientá-la em todos os casos omissos;  

VI. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da 
Secretaria Municipal de Saúde a entrega dos materiais, 
estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações 
mínimas exigidas pelo MUNICÍPIO. 

 

9. DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
9.1. No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que couber, as 
disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93.  
9.2. Os equipamentos serão recebidos:  

I. Provisoriamente, pela Secretaria Municipal de Saúde, em até 05 
(cinco) dias úteis para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com a especificação; e 

II. Definitivamente, pela Secretaria Municipal de Saúde, após a 
verificação da qualidade do mesmo, e consequente aceitação. 

9.3. Será rejeitado no recebimento, os equipamentos fornecidos com 
especificações e marcas diferente daquelas contratadas, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazo definidos a seguir: 

9.3.1. Constatadas irregularidades no objeto a ser adquirido, o 
MUNICÍPIO, poderá: 
e) se disser respeito à especificação não recebimento dos 

equipamentos, ou qualquer dos demais motivos elencados 
nestes itens, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo o fornecimento, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

f) na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la 
em conformidade com a indicação da Administração, no 
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prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado; 

g) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 
determinar sua complementação ou rescindir a aquisição, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

h) na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá 
fazê-la em conformidade com a indicação do MUNICÍPIO 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
Notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

9.4. O recebimento dos equipamentos, compreendendo, dentre outras, as 
seguintes verificações: 

e) os equipamentos deverão estar em suas respectivas 
embalagens originais, se cabível, com a indicação da 
categoria/modalidade na embalagem e/ou no próprio 
material, bem como das demais características que 
possibilitem a correta identificação do material;  

f) condições do produto;  
g) apresentação do documento fiscal, com identificação do 

fornecedor e do comprador, descrição dos equipamentos 
entregue, quantidade, preços unitário e total;  

h) compatibilidade do equipamento entregue com as 
especificações exigidas no termo de referência e constantes da 
proposta da empresa vencedora; 

9.5. Reserva-se o MUNICÍPIO o direito de não aceitar o equipamento cuja 
qualidade seja comprovadamente baixa.  
9.6. Poderão ser convidados a colaborar com o responsável pela Secretaria 
Municipal de Saúde, assessorando-o, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente com o 
FORNECEDOR, quanto a análise do atendimento das especificações técnicas do 
produto.  
9.7. Excepcionalmente, o FORNECEDOR poderá requerer por motivo justo, 
motivado e comprovado, a substituição da marca no momento da entrega dos 
equipamentos. Sendo que, tal requisição será analisada pelo gestor do contrato 
(podendo ou não ser aceita), inclusive quanto a qualidade da marca a ser 
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substituída, devendo ela ser de qualidade igual ou superior da apresentada na 
proposta comercial. 
 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.  
10.2. A Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  

10.3. A contratada não poderá se valer do contrato a ser celebrado para assumir 
obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de 
crédito a serem aferidos em função das atividades prestadas em quaisquer 
operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal 
de Pedra Preta-MT, sob pena de incorrer em quebra de cláusula contratual, 
ensejando inclusive sua rescisão de pleno direito. 

 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 

11.1. A fiscalização da contratação será exercida por um servidor indicado pela 
Secretaria ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato. 
11.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

12. DO PRAZO 
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12.1 O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 
data de assinatura da Ata, podendo o contrato de fornecimento ser celebrado a 
qualquer tempo pela Administração, observada a vigência da Ata. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da 
presente contratação, sujeitará a Prestadora de Serviço às seguintes sanções, 
mediante notificação prévia e escrita e exercício da ampla defesa e do 
contraditório, de acordo com o Art. 19 da Lei Municipal 999/2017:  
 

“Art. 19. Aos licitantes que cometam atos visando 
frustrar os objetivos das licitações regidas pela Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e os fornecedores que 
descumprirem total ou parcialmente os contratos 
oriundos daquelas modalidades licitatórias, ou as 
atas de registros de preços originadas da modalidade 
concorrência menor preço, serão aplicadas as 
seguintes sanções: 

   I - advertência: comunicação formal ao licitante ou 
contratado, advertindo-o sobre o descumprimento de 
cláusulas editalícias, contratuais e outras obrigações 
assumidas, e, conforme o caso, conferindo prazo para 
a adoção das medidas corretivas cabíveis; 

   II - multa: sanção pecuniária a ser prevista no 
instrumento convocatório e/ou no contrato, 
observados os limites ali estabelecidos; 

   III - suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 e-mail: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

   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 depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior.” 

14. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
 

14.1. De acordo com a Lei Municipal 999/2017: 
 

 

“Art. 6º O processo administrativo será instaurado por ato 
administrativo de autoridade competente, que deverá 
conter: 
   I - a identificação dos autos do processo administrativo 
original da licitação, do contrato ou ata de registro de 
preços, que supostamente tiveram suas regras e/ou 
cláusulas descumpridas pelo fornecedor; 

   II - a menção às disposições legais aplicáveis ao 
procedimento para apuração de responsabilidade; 

   III - a designação da comissão de servidores que irá 
conduzir o procedimento; 

   IV - o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão. 

Art.7º O licitante ou contratado deverá ser notificado: 
   I - dos despachos, decisões ou outros atos que lhe 
facultem oportunidade de manifestação nos autos ou lhe 
imponham deveres, restrições ou sanções; 
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   II - das decisões sobre quaisquer pretensões por ele 
formuladas. 

Art.8º A notificação dos atos será dispensada: 
   I - quando praticados na presença do fornecedor ou do 
seu representante; 

   II - quando o fornecedor ou seu representante revelar 
conhecimento de seu conteúdo, manifestado 
expressamente no procedimento. 

Art. 9º Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, 
no horário normal de funcionamento do órgão onde o 
Processo Administrativo tenha sido instaurado. 
Art. 10. Os prazos não especificados como dias úteis, serão 
sempre contínuos, não se interrompendo nos sábados, 
domingos e feriados. 

Art. 11. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. 

Art. 12. O Processo Administrativo, englobando o Relatório 
Conclusivo e a Decisão Administrativa a que se referem os 
artigos 17 e 18, deverá ser concluído em até 120 (cento e 
vinte) dias da sua instauração, salvo imposição de 
circunstâncias excepcionais, oportunidade que poderá ser 
prorrogado por menor ou igual período. 

Art. 13. O fornecedor será notificado para apresentar 
defesa escrita no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, no caso de aplicação das 
sanções previstas no art. 19 desta Lei. 

Art. 14. No caso de o licitante ou contratado ser 
regularmente citado e não apresentar defesa presumir-se-
ão verdadeiros os fatos narrados no Processo 
Administrativo. 
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Art. 15. O licitante ou contratado, no exercício do 
contraditório e da ampla defesa, poderá juntar documentos 
e pareceres, requerer providências, bem como aduzir 
alegações referentes à matéria objeto do processo. 

Art. 16. Ao licitante ou contratado incumbirá provar os 
fatos e situações por ele alegados, sem prejuízo da 
autoridade processante averiguar as situações 
indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à 
formação do seu convencimento. 

Art. 17. Finda a instrução será lavrado o Relatório 
Conclusivo pela Comissão Processante, peça informativa e 
opinativa, que deverá conter o resumo do Processo 
Administrativo e proposta fundamentada de decisão. 

Art. 18. De posse do Relatório Conclusivo a Autoridade 
Competente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados de 
seu recebimento, proferirá Decisão Administrativa 
contendo as razões fáticas e jurídicas que a fundamentem.” 
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ANEXO IV:  

ANEXA PLANILHA DE VALORES REFERENCIAIS 
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ANEXO V: 

FORMAÇÃO DOS VALORES 

 

EMPRESA: FAMA – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ: 03.250.803/0001-92; 

EMPRESA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILNES, INSCRITA NO CNPJ; 33.255.787/0001-91; 

EMPRESA: LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ: 
07.865.568/0001-64; 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO; 

 


