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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021 

 

 

12 (doze) meses 

Pelo presente INSTRUMENTO, o Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, sito Av. da 

FEB, Bairro Ponte Nova, nº 2138- Município de Várzea Grande-MT, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Saúde interino Sr. GONÇALO APARECIDO DE BARROS, inscrito no CPF 

n. 344.863.801-34, denominada ORGÃO REGISTRANTE, e de outro lado à empresa FANEM LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 61.100.244/0001-30 situada na RUA ARTHUR CARL 

SCHMIDT, Nº 186, Bairro: CUMBICA, CEP: 07.222-050, GUARULHOS – SP, Telefone 11 2972-5700, 

endereço eletrônico: licitacao@fanem.com.br, sendo representada neste ato pelo(a) Senhor(a) VILMA 

SILVA COSTA MARTINS, inscrito no CPF 181.216.448-36, denominada EMPRESA REGISTRADA, 

vencedora do itens 5, 9, com o total de R$ 78.710,00 (setenta e oito mil, setecentos e dez reais), 

atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 

Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes pela Lei Federal. 10.520/2002, dos Decretos 

Federais: nº. 3.555/2000, nº. 7.892/2013, nº. 9.488/2018e nº. 10.024/2019, das Leis Complementares. 

123/2006, 147/2014 e 155/2016, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 

09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666/1993 e demais legislações complementares, e condições 

estabelecidas neste Edital, e seus anexos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A REDE CEGONHA DO HOSPITAL E PRONTO 

SOCORRRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT. 

1.2 Parágrafo Único - A execução do objeto aqui tratado obedecerá, fiel e integralmente, ao Pregão 

Eletrônico 08/2021, e a proposta da REGISTRADA, nesta ordem, ambos constantes no processo 

administrativo nº. 708793/2021, que passa a fazer parte integrante deste instrumento. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data da 

publicação, vedada sua prorrogação. 

2.2. DA ADESÃO 

2.2.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não 

tenham participado do registro de preços, mediante prévia consulta ao do órgão gerenciador, conforme 

as regras estabelecidas no Artigo 1º do Decreto Municipal nº. 54/2019 que altera o artigo 53 §1º do 

Decreto Municipal nº. 09/2010. 

2.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique 

as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, conforme Artigo 1º do Decreto Municipal nº. 54/2019 que altera o artigo 53 §2º do Decreto 

Municipal nº. 09/2010. 

2.2.3. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes conforme preceitua o Artigo 1º do Decreto 

Municipal nº. 54/2019 que altera o artigo 53 §3º do Decreto Municipal nº. 09/2010. 

2.2.4. As ADESÕES à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participante que aderirem conforme 

preceitua o no Artigo 1º do Decreto Municipal nº. 54/2019 que altera o artigo 53 §4º do Decreto Municipal 

nº. 09/2010. 

2.2.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme 

preceitua o art. 22, §6º do Decreto 7.892/2013. 

2.2.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. (Art. 22, §7º do 

Decreto 7.892/2013). 

CLÁUSULA TERCEIRA — GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ÓRGÃOS 

PARTICIPANTES 
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3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Saúde, no seu aspecto 

operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. 

3.1.1. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Não há 

CLÁUSULA QUARTA — DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

4.1. Fica registrado conforme planilha abaixo, o preço, as especificações, os quantitativos, para a 

empresa detentora desta ata, e demonstrada também no relatório de vencedores do sistema no processo 

licitatório: 

Item Descrição  Cód. TCE Qtd. 
Cód. 

Und. 

MARCA Valor  

Unitário 

Valor  

Total 

05 

Unidade de fototerapia - aparelho de 

fototerapia microprocessado unidade de 

fototerapia de alta irradiância,, com caixa em 

plástico contendo display alfanumérico com back 
light, teclado membrana para controle 

microprocessado de funções, possibilidade de ajuste 

da intensidade da irradiação, regulável com altura o 

equipamento deve possuir contador de horas para 

funcionamento das lâmpadas e de irradiação de 

paciente (este último com memória volátil), angulo 

regulável possuir saída rs 232 para impressora ou 

computador. fácil acesso para o módulo da fonte 

para substituição de componentes e limpeza do 

cooler, com deve possuir incorporado, radiômetro 
com sonda óptica, com ventilação por sistema deve 

ser montado sobre pedestal com rodízios, 

alimentação: alimentação 220v - 60hz, dimensões: 

conforme pedido, acompanha: todos os dispositivos 

e acessórios necessários ao completo 

funcionamento do equipamento, inclui: garantia 

mínima de 12 meses para peças e serviços. 

Instalação e treinamento operacional. certificado de 

boas práticas de fabricação da anvisa, ou similar do 
país de origem acompanhado de tradução 

juramentada. registro no ministério da saúde. 

 

251257-2 3 UND 

 

 

 

 

 

 

 

FANEM 
R$ 4.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 13.500,00 

09 

Incubadora de transporte neonatal - 

equipamento possui cúpula construída em acrílico 
transparente, com paredes duplas em toda sua 

superfície para proteção do paciente contra perda 

de calor. base em material plástico, possuir alças 

para transporte e dois suportes para cilindros de 

gases medicinais. porta de acesso frontal e outra 

porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; 

possuir portinholas com manga punho e guarnições 

autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo 

íris para passagem de tubos e drenos. para-choque 
que protege todo o perímetro da incubadora. deve 

possuir leito removível em material plástico 

antialérgico com dimensões que permitam 

adequada ergonomia para cintos de segurança em 

material macio e resistente, de fácil ajuste. deve 

possuir colchão removível, impermeável e de 

material atóxico e auto-extinguível com espuma 

com densidade adequada, sem costura, prensada e 

capa removível. entrada de oxigênio sem despejo 

de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, 
economia e proteção, acoplada a suporte com altura 

00038634 2 UND 

 

 

 

 

 

 

 

FANEM 

R$ 32.605,00 R$ 65.210,00 
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ajustável, com rodízios e freios. umidificação 

através de espuma sob o leito. iluminação auxiliar 

com haste flexível para ajuste do foco. deve possuir 

filtro de retenção bacteriológico. painel de controle 
deve proporcionar a monitorização térmica do 

ambiente do paciente, possuir controle 

microprocessado de temperatura de ar do ambiente 

interno da incubadora e controle de temperatura do 

neonato mediante um sensor de temperatura de 

pele. deve possuir alarmes audiovisuais para falta 

de energia elétrica e falta de energia da bateria, 

bateria em carregamento, falta de circulação de ar, 

alta/baixa temperatura do ar, sensor do rn 
desconectado, hipotermia/hipertermia, indicação do 

modo de alimentação, indicação das temperaturas 

do ar. deve possuir indicação visual do status 

ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria 

recarregável com autonomia de pelo menos 4 

horas; carregador automático do tipo flutuante 

incorporado. acompanhar o equipamento, no 

mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura 

ajustável, resistente à choques mecânicos, 

acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo 
d ou e para oxigênio ou ar comprimido com válvula 

redutora e manômetro, suporte de soro com altura 

ajustável, prateleira para colocação de periféricos; 

cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e 

fluxômetro, colchonete confeccionado em material 

atóxico e demais  componentes necessários a 

instalação e funcionamento do equipamento. 

alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante. 

 

Perfazendo um valor total de R$ 78.710,00 (setenta e oito mil, setecentos e dez reais). 

CLÁUSULA QUINTA — PRAZO E LOCAL DE ENTREGA. 

5.1. Prazo de entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, a contar a partir do 

recebimento da Nota de Empenho, pelo CONTRATADO. 

5.2.O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem 

efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela 

CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

5.3. Os bens deverão ser entregues na Gerência de Patrimônio, sito a Avenida Júlio 

Campos Nº 7.100, loteamento Jardim Ana Luiza, Bairro: Jardim dos Estados, Várzea 

Grande-MT, cujo horário para entrega será das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 

17h00min; de segunda a sexta. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

6.1. Os equipamentos hospitalares deverão ser entregue em sua embalagem original, de forma 

a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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embalagem: marca, registro no Ministério da Saúde, destino, número de licença de importação 

ou documento equivalente, quando for o caso e as demais características que os identifiquem, 

selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e procedência e acompanhados de acessórios 

para o completo funcionamento, manual de instruções em português, manual técnico para 

manutenção, redigidos em português e certificado de garantia do fabricante ou fornecedor. 

6.2. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura comercial com as suas especificações 

detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência dos equipamentos.  

6.3. Todos os equipamentos hospitalares entregues a CONTRATANTE devem ser originais de 

fábrica e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal de produção, 

sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais de revenda do 

fabricante;  

6.4. Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a 

CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do 

produto fora de linha ou superior. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA E PRAZO DE VALIDADE DOS BENS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. 

7.1. O produto deverá ter garantia por no mínimo 12 meses e possuir, quando da sua 

obrigatoriedade, Registro do Produto no site da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) devidamente válidos; 

7.2. Responsabilizar-se pela garantia do produto, objeto da licitação, dentro dos padrões de 

certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na 

legislação em vigor; 

73. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, reposição de peças, 

visitas técnicas, transporte, mão-de-obra e manutenção corretiva dos bens, correrão por conta 

da Contratada, não cabendo ao Contratante quaisquer ônus; 

7.4. Fica a contratada obrigada a manter a garantia mínima dos produtos exigida neste Termo de 

Referência sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda, lhe imputando a contratada os 

ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com 

o especificado no Termo de Referência; 
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7.5. Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva serão de responsabilidade da empresa 

vencedora, durante o período de garantia;  

7.6. Quando houver, no Manual Operacional e/ou no Manual Técnico do Fabricante, orientação 

para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem 

ônus para CONTRATANTE. Estas deverão ser executadas de acordo com as atividades e 

periodicidades indicadas no manual; 

CLÁUSULA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO AQUI REGISTRADO. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA REGISTRADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;  

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão todas as 

indicações referentes ao objeto fornecido;  

9.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo constante no Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos;  

9.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue;  

9.5. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do 

produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados;  

9.6. 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;  

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

12.8. Entregar os equipamentos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações constantes 

no Termo de Referência. 

9.9. Comunicar a SMS, por escrito, no prazo máximo de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de 

entrega dos itens adjudicados, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento. 

9.9. Remover, às suas expensas, todo o equipamento que estiver em desacordo com as especificações 

básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, 
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providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente;  

9.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante.  

9.11. Conceder prazo de garantia aos produtos, nunca inferior a 12 (doze) meses, contadas da data de 

entrega.  

9.12. Se responsabilizar perante a Administração e por terceiros, por todos os fatos advindos da prestação 

do serviço ou fornecimento do produto, inclusive por eventuais vícios, falhas e omissões. 

CLAUSULA DÉCIMA  — DAS OBRIGAÇÕES DA REGISTRANTE 

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

10.2. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

10.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado;  

10.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Termo de Referência;  

10.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. 

A registrada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, apresentar 

todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista); 

11.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

para pagamento da data da sua reapresentação;  

11.3. Nenhum pagamento isentará a REGISTRADA das suas responsabilidades e obrigações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

13.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por 

decurso do prazo de sua vigência 

13.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações, 

conforme preceitua o art. 20 do Decreto 7.892/2013: 

a) Quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Quando o fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

13.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a b e d do item 

anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, conforme preceitua o art. 20, parágrafo único do Decreto 7.892/2013: 

13.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados, conforme preceitua o art. 21, parágrafo único do Decreto 7.892/2013: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor. 

13.5. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 

13.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

13.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 

Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital. 

13.8. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 

relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência 

técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 
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13.9. Caso a Prefeitura de Várzea Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro 

de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento até que o 

Fornecedor cumpra integralmente a condição infringida. 

13.10. Efetivando o Cancelamento da Ata de Registro de Preços será acionado o Cadastro de Reserva 

conforme as condições expressas na Ata de Registro de preços e Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO CADASTRO DE RESERVA. 

14.1. Será formado cadastro de reserva de licitante devidamente classificado para a etapa de lances, 

sem preterição da ordem classificatória e com o compromisso de cumprimento do preço do primeiro 

colocado no caso de eventual convocação.  

14.2. Para a formação do Cadastro Reserva, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 7.892/2013, 

modificado pelo Decreto nº 8.250/14, poderão ser registrados tantas licitantes quantas forem 

interessadas, ao preço da primeira colocada, na sequência da classificação do certame.  

14.3. Após homologada a licitação, será aberto o prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, via 

sistema eletrônico, para manifestação dos interessados em terem os preços registrados, e constarem do 

cadastro de reserva.  

14.4. A manifestação de interesse de que trata o item acima, deverá ser registrada no “chat” de 

mensagem. 

14.5. Para ter o preço registrado e formação do cadastro de reserva, as licitantes interessadas deverão 

reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora.  

14.6. A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva será verificada quando houver 

necessidade de contratação da licitante remanescente, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21, 

conforme previsto no artigo 11, §3º do Decreto nº 7.892/2013.  

14.7. O Sistema Eletrônico não aceitará desistência dos lances ofertados.  

14.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, ETC. 

15.1. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste 

instrumento de registro de preços. 

b) As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 

acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução 

da entrega dos materiais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS PENALIDADES. 

16.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a REGISTRADA que: 

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou ata de registro de preços/contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar registro de preços/contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de registro de preços/contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 

lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e 

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos registros de preços, ou contratos 

celebrados com a administração pública.   

16.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata de registro de 

preços e das demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o registro de preço, o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

16.3. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às 

penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, assegurada 

prévia e ampla defesa quais sejam: 

16.4. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem 

prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

16.5. DA ADVERTÊNCIA 

16.5.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 
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a) Descumprimento das obrigações assumidas neste registro de preços ou na licitação, desde que 

não acarretem prejuízos para a REGISTRANTE, independentemente da aplicação de multa; 

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviço ora registrado, desde 

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da REGISTRANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

16.6. DA MULTA 

16.6.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no registro de preços/Contrato; neste caso a REGISTRANTE aplicará a MULTA 

CONTRATUAL correspondente: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante deste registro de preços, pela inexecução total 

do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula registrada exceto prazo de entrega; 

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura da ata registro de preços. 

16.6.2. A REGISTRADA não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela REGISTRANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela 

seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, 

respeitado o limite legal; 

16.6.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

16.6.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

16.7. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. 
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16.7.1.A suspensão do direito de licitar e contratar com a REGISTRANTE pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do registro de preços/Contrato por fatos graves, 

cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

16.7.2.A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 

poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

16.7.3.Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) Atraso no cumprimento das obrigações aqui assumidas, que tenham acarretado prejuízos para 

a REGISTRANTE; 

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços registrados; 

16.7.4.Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços registrados; 

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando 

a rescisão da Ata ou Contrato. 

16.8. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

16.8.1.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 

registrado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo do sansão 

aplicado com base no inciso anterior. 

16.8.2.A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à REGISTRADA nos casos a seguir 

indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução da ata registro de preços ou do contrato 

dela decorrente; 

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão registrante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 
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I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da REGISTRANTE ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da REGISTRANTE, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas nesta Ata de Registro 

de Preços, a REGISTRADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão REGISTRANTE; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

16.8.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurara o contraditório e a ampla defesa à registrada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº. 8.666. 

16.8.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Registrante, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS ILÍCITOS PENAIS. 

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

18.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão a conta dos recursos, Próprio e Federal nas 
seguintes dotações orçamentária: 
 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE 

DESPESA 

FONTE META/INDICADOR 

PDI 

2305 3.3.90.30 0102/0142/0146 

2.3.2.3. 2304 3.3.90.30 0142/0146 

2303 3.3.90.30 0142/0146 
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2307 3.3.90.30 0102/0142/0146 

2315 3.3.90.30 0102074000 / 

0146074000 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

19.1  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

19.2  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Registrada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

19.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

19.4 A fiscalização da futura Ata de Registro de Preço e do Contrato dela decorrente ficara a 

cargo dos seguintes servidores: 

19.4.1. FISCAL DE CONTRATO: Servidora KELLY CRISTIANE SURIAN BECKER, Farmacêutico, 

matrícula nº 137475, portador da Cédula de Identidade RG nº 3445631 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 

594.782.821-53, residente na Rua Pimenta Bueno, 901, Apto 906B, Dom Aquino – Cuiaba – MT, CEP 

78.015-190, contato: (65) 99963-0075, e-mail: uiramuta2015@gmail.com. 

19.4.2. SUPLENTE DE FISCAL: Servidora VALDIRENE OLIVEIRA ALMEIDA, gestor publico, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº 3019204 SSP-DF,, emissão 13/02/213 inscrito no CPF nº 

041.134.691-13, residente e domiciliado a rua Ana Catarina, Qd 13, Cs 09, Bairro: Centro Sul, Várzea 

Grande contato: (65) 98124-6887, e-mail: valdireneoliveira2@gmail.com 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

20.1 As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições: 

a) Todas as alterações que fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura de 

termo aditivo. 
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b) Integra está ata o disposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021, conforme descrito no edital e 

seus anexos e as propostas da registrada de cada item. 

c) É vedado caucionar ou utilizar esta Ata de registro de preços para qualquer operação financeira, 

sem previa e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

 

Várzea Grande/MT, 19 de agosto de 2021 

 

 

 
REGISTRANTE:   

 

 

GONÇALO APARECIDO DE BARROS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO 

CNPJ: 11.364.895/0001-60 

 

 
 
 

EMPRESA REGISTRADA:  

 

 

FANEM LTDA 
CNPJ 61.100.244/0001-30 
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